Galego

Benvidos a Arteixo

O municipio coruñés de Arteixo está situado no extremo occidental
do Golfo Ártabro, límite coa Costa da Morte, o que lle dá á súa costa
unha beleza singular e de especial atractivo para o seu goce.
Conta cunha fermosa conxunción de mar e bosque, con espazos
ideais para a tranquilidade e o recollemento e cun patrimonio
natural moi interesante e con distintas actividades para o lecer e
para descansar.
Dentro desta unión de azul e verde, destacan as súas praias, a
maioría con Bandeira Azul, que as distinguen polos seus
servizos e calidade, ofrecendo un espazo único para o
descanso e os deportes náuticos.
E por suposto, conta cun espazo natural interior que fai
dos seus camiños e bosques espazos de especial
interese para gozalos e deixarse arrastrar polas
cores e os sentidos.
Sen dúbida, un lugar por descubrir.

Benvidos a Arteixo
Para acceder a Arteixo desde A Coruña pódese optar por vir
pola estrada cara a Carballo AC-552 ou pola estrada AC- 415.
Tamén hai a opción de chegar pola autovía de peaxe AG-55, a
cal conta cunha saída no centro do municipio.
Ademais, Arteixo está conectado directamente coa meseta a
través da autovía A-6, a cal conecta á súa vez co aeroporto da
Coruña, que está situado a 8 quilómetros.
Desde os concellos de Culleredo e A Laracha tamén se conta
con outras opcións de acceso que permiten chegar a Arteixo
por estradas
menos transitadas
A Coruña
e que posibilitan
coñecer mellor a súa vida cotiá e o seu espazo rural.
Linda ao nordés con concello da Coruña, ao leste co de
Culleredo, ao sur e sueste co concello da Laracha,
bañándose ao oeste e ao norte co Océano Atlántico.

Arteixo

A Laracha

Culleredo

Arteixo ten unha superficie de 93,4 quilómetros cadrados distribuídos en trece parroquias:
Armentón, Arteixo, Barrañán, Chamín, Lañas, Larín, Loureda, Monteagudo, Morás, Oseiro, Pastoriza,
Sorrizo e Suevos.
Até a década do sesenta do século
XX o Municipio de Arteixo tiña un
carácter marcadamente rural,
pero coa creación do Polígono
Industrial de Sabón nestes anos
produciuse un cambio
transcendental na súa dinámica
demográfica.
O número de habitantes supera xa
agora os 31.000 que se agrupan
fundamentalmente nos núcleos
urbanos de Arteixo, Vilarrodís,
Pastoriza e Meicende.

Benvidos a Arteixo

Arteixo é mar. Mergúllate

Como atractivo turístico máis destacable atópanse as súas praias, moi apreciadas na época estival xa
que nelas pódese gozar do tempo de descanso e de baño sen ningún tipo de aglomeración, gozando do
Océano Atlántico en todo o seu esplendor.
As praias máis destacadas son as de Barrañán , As Combouzas (nudista) e a de Valcovo.
Todas elas están batidas polas ondas do océano, o que fai que as súas augas sexan limpas e a súa
area de cor clara e fina.
Tamén son moi apreciadas outras praias máis pequenas e acolledoras como a de O Reiro, Aréa
Pequena ou Repibelo.

As praias de Arteixo son o lugar ideal para mergullarse.

Mar. Praias e portos
No ano 2012 o Concello de Arteixo consiguiu o distintivo de bandeira
praias:

Combouzas
Hucha

azul para catro das súas

Valcovo
Repibelo

Todas as praias teñen moi fácil acceso e contan con aparcadoiro, duchas, carreiros, ramplas de
acceso e servizo de socorrismo, o que permite gozar dun momento único para o descanso e os
deportes náuticos.

A praia de Barrañán é o principal atractivo estival do Municipio.
O seu extenso areal bañado polas ondas do océano fano ideal
para a práctica de surf, a pesca e os longos paseos á beira do
mar.
É unha praia de area branca e fina, e conta cun paseo marítimo
con espazos adaptados e mobiliario recreativo.
O seu atractivo vese incrementado co seu importante sistema
de dunas, que forman unha marisma tras a desembocadura do
río Sisalde que vén de percorrer o seu fermoso bosque.
Ademais, nun extremo da praia atópase a gruta de San Xián,
accesible unicamente coa marea baixa. Alí, segundo a lenda, un
pescador soltou un galo na "furna" de San Xián (especie de
gruta natural horadada polo mar) atado a un cordel por unha
pata para poder recuperalo. Un día, o galo soltouse, entrando
na sima e logo de moito buscalo, o pescador atopouno dous
quilómetros máis adiante xunto a unha fonte de auga doce onde
estaba a beber.

Mar. Praias e portos
Praia das Combouzas
Esta praia é unha das poucas praias nudistas da provincia da Coruña.
Atópase situada xusto á beira da praia de Barrañán e é ideal para gozar do sol e a tranquilidade, e
grazas á súa orientación atópase moi protexida do vento do norte.

Praia do Reiro
Do outro lado da praia de Barrañán, O Reiro é a
praia de Arteixo que presenta unhas condicións
excepcionais para o baño debido á inexistencia
de correntes e de ondas, facéndoa ideal tamén
para os xogos dos máis pequenos da casa.
A afluencia de bañistas é escasa pero
constante, o que convida á tranquilidade plena
e a gozar do verán.

Praia de Valcovo
Esta praia está resgardada dos ventos do
suroeste e do nordés, predominantes na zona e
conta cunha area branca e moi fina de gran
calidade.
Está resgardada da vista da estrada e da zona
de aparcadoiro, porque está rodeada de cantos
rodados e dunas, o que lle dá a súa beleza
singular.
Xunto coa praia de Barrañán é ideal para
practicar o surf, dispón dun cámping e conta
tamén con restaurantes moi próximos así como
dos servizos necesarios para ser distinguida
cunha Bandeira Azul.

Praia da Hucha
Esta praia en forma de enseada e de area branca e grava conta, do mesmo xeito que Valcovo, de
bandeira azul que a distingue por servizos e calidade. Atópase situada á beira daquela e é ideal para
dar paseos polos seus acantilados e gozar do mar.

Mar. Praias e portos
Arteixo presume de contar cunha Senda Azul de 6,4 Km. de lonxitude, que conecta as sete praias do
Concello, converténdose nun lugar idóneo para avistar cetáceos e aves e pasear por amplos espazos.
O distintivo de Senda Azul é
outorgado pola ADEAC-FEE
(Asociación de Educación
Ambiental e do Consumidor e
a Fundación para a
Educación Ambiental).
Este distintivo premia o
esforzo por manter e
recuperar antigas sendas e
camiños naturais, adaptando
os trazados e
transformándoos en valiosos
recursos para a realización
de actividades deportivas,
recreativas, turísticas e de
educación ambiental. Neste
caso, a Senda Azul ademais
está integrada co Lugar de Interese Comunitario (LIC) Costa da Morte, contando cunha duración
estimada para percorrela de dúas horas cunha dificultade mínima.

Arteixo tamén conta con portos de tradición
mariñeira, onde os pescadores aínda
conservan as súas pequenas embarcacións
coas que faenan no mar.
Se se busca tranquilidade e abrigo, o porto
de Sorrizo é unha opción privilexiada.
É unha enseada natural de forma case
circular, moi protexida e que convida o
recollemento e a tomar o sol.
Tamén en Suevos hai un pequeno porto que,
xunto co de Sorrizo, é aproveitado polos
afeccionados á pesca e ao baño relaxado nas
súas tranquilas augas.

Natureza. Bosque e vida
O Municipio de Arteixo é unha fermosa combinación de mar e bosque
dentro da área metropolitana da Coruña.
Un sitio ideal para gozar dunhas vacacións ofrecendo aos visitantes
unha combinación de amplos e fermosos areais á beira do mar, con
paisaxes naturais e con amplas vistas panorámicas onde gozar da
natureza a un paso da cidade.
Na súa zona interior conta con tranquilos bosques que convidan o
paseo e a percorrelos sen présa, mergullándose na vida da súa fauna.
Dentro destes espazos interiores, Arteixo ofrece desde os seus
miradoiros de Monticaño, Monte do Cruceiro, Monte Barbeito e de
Santa Leocadia espectaculares vistas a todo o seu territorio e ao dos
concellos limítrofes, obtendo unha impresionante perspectiva vista
desde a súa cima.

A Fraga de Sisalde, na parroquia de Barrañán, é unha das últimas
testemuñas da Galicia de outrora.
Este denso bosque de carballos, castiñeiros, alisos e
salgueiros acompaña as augas do río Sisalde deixando
tras de si unha verde paisaxe, ideal para percorrelo só
ou en compañía e mergullarse na súa beleza, podendo
alcanzar a súa desembocadura na praia de Barrañán,
onde se une co océano Atlántico pasando entre as dunas
costeiras.
Para visitala débese tomar a estrada que une o núcleo
urbano de Arteixo e a vila de Caión e, unha vez pasada a
praia de Barrañán, tomar o desvío á esquerda en Chamín,
onde comeza o seu percorrido.
É unha ruta paralela á canle e permite visitar antigos
muíños de auga que se integran nun destacado conxunto
etnográfico.
Cunha dificultade baixa, a senda ten unha lonxitude total
de 18 quilómetros, dando a posibilidade de facer
itinerarios máis curtos, convidando o recollemento e a
tranquilidade.

Natureza. Bosque e vida
Arteixo tamén conta cun paseo fluvial integrado dentro do centro urbano que vai desde o seu centro
até a praia do Rañal.
Localízase na zona urbana de Arteixo e esténdese
desde a parroquia de Loureda, a Ponte do Va, o
polígono industrial de Sabón e o muíño do Rañal,
contando tamén coa Ponte dúas Brozos, unha obra de
dous arcos con cortacorrientes e que, segundo os
estudos, pertencía á Vía
XX do itinerario do
emperador Caracalla.
O paseo ten unha
lonxitude de 2,8 km.,
sendo moi utilizado pola
cidadanía de Arteixo no
seu descanso diario,
posto que inclúe zonas
axardinadas a ambas as marxes do río Bolaños e zonas de descanso que
permiten gozar máis a paisaxe rural de Arteixo.
É un espazo ideal para pasear coa familia calquera día do ano.

O encoro de Rexedoiro, atópase no seo do polígono industrial de Sabón, na parroquia de Oseiro.
É un pantano de orixe artificial, destinado orixinariamente ao abastecemento de auga das industrias
do polígono industrial e da central térmica de Sabón, pero que co paso do tempo está a ser
aproveitado polas distintas especies de aves que o
utilizan como espazo de nidificación ou de descanso
na súa migración, obtendo a tranquilidade e o
alimento necesario para que se converta tamén nun
espazo de singular beleza do Municipio de Arteixo.
Por iso, aínda que o encoro está emprazado nunha
área industrial, contén múltiples valores naturais
sobresalientes, que merecen ser conservados.
Deste xeito, o encoro é un lugar privilexiado para a
observación de aves, especialmente aves acuáticas e
terrestres asociadas a masas de auga e vexetación
palustre.

Natureza. Bosque e vida
A maior parte do litoral do Concello de Arteixo forma parte do LIC Costa da Morte (Lugares de
importancia comunitaria) e aséntase dentro da Rede Natura 2000, rede de espazos naturais
protexidos a escala da Unión Europea, con obxecto de salvagardar os espazos naturais máis
importantes de Europa.
Este LIC esténdese desde Arteixo até Fisterra, sendo o único municipio da comarca da Coruña,
acollendo algúns dos valores naturais que converten a este litoral nun dos máis valiosos de Galicia.
Polas súas dimensións, a gran protagonista é a praia de Barrañán, co seu gran cordón dunar no que
crecen multitude de especies de plantas perfectamente adaptadas ao clima costeiro, caracterizado
pola volatilidade do chan, os fortes ventos, o sal e a escaseza de auga doce.

Dentro de Arteixo tamén hai lugares para o sendeirismo.
Neste caso, o Pequeno Percorrido G-111 permite descubrir o interior do Concello chegando até o
Monte Xalo, dentro xa do termo municipal veciño de Culleredo nun
total de oito horas.
Comeza no paseo fluvial de Arteixo entrando logo no val de Loureda,
onde se atopa a igrexa de Santa María. O camiño leva ao camiñante
até Bregua e Boedo, lugares
idóneos para facer un breve
descanso á beira de antigas fontes e
lavadoiros e que actualmente se
están recuperando como espazos
testemuñas da súa historia cotiá pasada.
Continuando a súa senda chégase a Cabana. A partir deste punto a
ruta comeza o seu último ascenso
cara ao cume do monte Xalo que
constitúe o “pulmón verde” da comarca, podendo gozar dunhas
marabillosas vistas de todo o Golfo Ártabro, desde Ferrol até Arteixo
e A Laracha.
Finalmente a ruta descende xa en Carral cara a Folgueira, onde se
atopa a área de descanso de Castelo e finaliza na Igrexa de Santo
Estevo, en Paleo.

Deporte. Exercicio e espectáculo
Arteixo acolle ao visitante con interesantes posibilidades para
gozar e practicar do deporte ao longo de todo o ano.
Conta con fantásticas praias para a práctica do surf,
windsurf, o mergullo ou a pesca, ou mesmo para realizar
algunha ruta a cabalo nas que sentir a brisa mariña ou nas
que gozar do bosque e as súas paisaxes.
Ademais permite descubrir verdadeiros paraísos naturais
facendo sendeirismo polas diferentes rutas que percorren o
Concello.
Pero tamén conta con infraestruturas deportivas de
primeiro nivel para sentir o deporte de competición, como
é o caso do circuíto de autocrós ou o centro hípico de
Casas Novas,
ambas as
referencias nas
súas respectivas
disciplinas.

As praias de Arteixo (Barrañán, Combouzas, Valcovo, Repibelo ou Sabón) son ideais para a práctica do
surf nas súas distintas modalidades, estando consideradas como das mellores dentro da costa galega
para a aprendizaxe e o perfeccionamento do seu exercicio.
O océano Atlántico dálles a estas praias carácter
especial, con cuñas divertidas para a súa gozar e,
dependendo dos fondos e o nivel de marea,
fantásticas para atopar diferentes tipos de ondas
tanto para principiantes como para expertos,
dando distintas opcións segundo a dirección do
vento e a praia elixida.

A costa de Arteixo conta ademais con espazos privilexiados
para realizar actividades de pesca e submarinismo.
Estes lugares están situados especialmente na zona da
enseada de Lourido (Porto de Sorrizo) e na costa que vai
desde Punta Langosteira até Sabón.

Deporte. Exercicio e espectáculo
No Municipio de Arteixo existe un especial interese polo deporte ecuestre, podéndoo practicar tanto
como mera fórmula para dar un paseo polos seus bosques e montes, para aprender a montar ou
practicar saltos a través de clases ou para poder asistir a competicións do máximo nivel
internacional, grazas aos distintos centros hípicos cos que conta.
Existen diversos centros ecuestres que permiten organizar estas actividades para todas as
idades, todos os niveis de experiencia, grupos e individuais como fórmula ideal para contactar coa
natureza.
Ademais, en Arteixo aséntase o Centro Hípico Casas Novas, entre cuxos logros están o
converterse en referencia a nivel mundial na celebración de concursos hípicos de saltos, con eventos
cinco estrelas, a máxima categoría outorgada pola Federación Ecuestre Internacional.

Arteixo conta tamén cun campo de 18 foxos ideal para a práctica do golf.
O Club Hércules de Golf, propietario do campo, ten as súas instalacións en Larín e trátase dunha
institución privada que abre as súas portas a
todos os que queren practicar este deporte.
O campo de Larin é un magnífico escenario
tanto para os que xa practican o golf como para
os que senten ganas de iniciarse nel.
Ademais conta cunha escola de golf, onde os
seus profesores imparten clases abertas a todo
aquel que o desexe, independentemente da
idade que teña.

Deporte. Exercicio e espectáculo
No circuíto J. Ramón Losada celébranse competicións de autocrós.
Está situado na parroquia de Morás e conta cunha lonxitude de 1.150 metros, deseñado con curvas
rápidas e lentas así como con rectas onde se pode gozar dos momentos máis espectaculares desta
disciplina deportiva.
O circuíto, xestionado pola Peña Autocrós Arteixo, está preparado para albergar tanto probas diúrnas
como nocturnas. Está homologado pola Real Federación Española de Automobilismo para a
celebración de probas do Campionato de España, converténdose de feito nunha das principais probas
do mesmo, logrando consolidarse como unha gran festa do motor e na que participan un número moi
elevado de participantes que conseguen facer gozar a todos os asistentes.
Grazas ao labor dos seus organizadores, coñecéndose xa como a "Catedral do Autocrós".

Arteixo é devoción.

Emociónate

Devoción. Relixión e arquitectura
No referente á arquitectura relixiosa, Arteixo ofrece a
oportunidade de atoparse con valiosas mostras
románicas, xa que poucos municipios de Galicia conservan
unha pegada patrimonial desta arte tan interesante.
Estas igrexas proceden nalgúns casos de antigos
mosteiros de orixe benedictina, mentres que noutras
ocasións son igrexas parroquiais cun encanto especial,
polo marco da paisaxe onde se sitúan.
Especialmente relevante é o Santuario da nosa Señora
de Pastoriza, templo parroquial do que se conserva a
memoria e os datos dun templo románico, derrubado no
século XVII para construír o actual edificio de estilo
barroco que a tantas persoas atrae na súa peregrinación.

A igrexa de Santa María constitúe o “Santuario dá Virxe de
Pastoriza”.
De estilo arquitectónico barroco dunha soa nave e cun
presbiterio que ten forma de ábsida semicircular
románico que acolle a imaxe da Virxe que data do século
XIII.

Hoxe en día son miles de persoas as que lle seguen
profesando agarimo e devoción, acudindo en peregrinación na
Romaría de San Miguel o 29 de setembro e todos os
domingos de outubro.
Un camiño conduce desde o Santuario ao Monte do Cruceiro
onde hai unha imaxe, “o berce da Virxe”, e un montículo de
pedras, lugar onde se di que estivo escondida a Inmaculada.
Os devotos dan tres voltas ás pedras, pasando logo por baixo
delas para acabar bicando a imaxe da Santa.
Este lugar ten unhas espléndidas vistas e lendas como a da
“Cadeira do Rei”, unha pedra parecida a unha cadeira onde
parece ser sentaba o rei suevo Rechiario para contemplar a
súa vila de Suevos.
Ademais, as peregrinacións marianas marcaron a historia de
Arteixo, sendo o Santuario de Santa María de Pastoriza un
templo de referencia na peregrinación xacobea até o cabo
de Fisterra, converténdose en parada obrigada de devoción
para as persoas que comezan a súa aventura peregrina no
porto coruñés optando polo Camiño de Fisterra.

Devoción. Relixión e arquitectura
Tamén destacan a Igrexa de San Tirso de Oseiro, igrexa construída no século XII, claro exemplo do
románico, coa peculiaridade de estar construída en tres niveles.
Ou a igrexa de Santa María de Lañas, dunha soa nave con
ábsida rectangular do século XII.

San Esteban de Morás, templo parroquial da aldea do

mesmo nome, cuxos escasos datos publicados sitúan a súa
construción no ano 1141.

Tamén sobresae a igrexa de Santo Tomé de Monteagudo,
de planta basilical con tres naves, un lugar privilexiado e
protexido polo que
transcorre a ruta de
Sisalde e que é unha mostra relevante do románico avanzado de
finais do século XII ou a igrexa de Santa María de Loureda
orixinariamente románica pero que, tras a súa transformación
neoclásica, conta cunha fachada con forma triangular e no seu
altar maior consérvase un majestuoso retablo obra de José
Ferreiro e do pintor Landeira do século XVIII.

Arteixo é progreso. Compróbao

Progreso. Economía e desenvolvemento
O porto exterior de Arteixo - A Coruña entrou en funcionamento no 2012 e é actualmente o
segundo maior porto de Europa, sendo xa unha realidade que mellorará a calidade dos servizos
portuarios, dado que posúe os medios esenciais para o desenvolvemento do transporte marítimo que
se aveciña no futuro próximo.
A súa visita, gratuíta e co apoio dos expertos da Autoridade Portuaria da Coruña, ofrece a posibilidade
de entender o papel que esta infraestrutura e a súa hinterland desempeñarán non só na economía
coruñesa e galega senón tamén na do
noroeste de España, facéndose unha
perfecta idea das súas dimensións:
Máis de 3.360 metros de dique de abrigo,
40 metros de profundidade e un peirao de
900 metros, contando xa con capacidade
para atender ás empresas que xa se están
instalando nel.

Arteixo acolle dentro do seu territorio a un número moi importante de empresas, converténdose nun
importante referente industrial.
Destaca o polígono industrial de Sabón, un dos máis grandes de
Galicia, que integra algunhas das empresas máis representativas
da economía galega, nacional e internacional, como é o caso do
Grupo Inditex.
Ademais, son varias as empresas que permiten compartir cos
visitantes a súa actividade diaria, abrindo as súas portas para
coñecelas a través de visitas organizadas que servirán tamén para comprobar en persoa o progreso
que se está producindo en Arteixo.

Arteixo é lecer. Ven a divertirte

Lecer. Diversión e entretemento
Arteixo está a converterse nun referente no lecer e a diversión,
logrando dispor dun abanico importante de acontecementos festivos
ao longo de todo o ano, que permiten ao gran público pasar uns
momentos de diversión e alegría.
Desde a Festa de Santiago Apóstolo, patrón do Concello, onde a
actividade diaria do municipio vese paralizada para participar nos
distintos acontecementos cos que se quere celebrar dita festividade,
pasando polas distintas festas e acontecementos festivos das distintas
parroquias e finalizando coas feiras de exaltación gastronómica,
Arteixo é un lugar idóneo para pasar uns momentos de entretemento
moi variado e de especial interese. Uns momentos que non se poden
perder.
A actividade nocturna en Arteixo é apta para todos os gustos, desde
poder gozar dunha terraza, bailar nos pubs, tomar unhas copas, gozar
dos concertos que se celebran nos locais ou mesmo tomar un café
relaxado nos innumerables establecementos con encanto que ofrece Arteixo durante todos os meses
do ano.
E se o que se busca é un tempo de descanso, Arteixo conta cun dos poucos balnearios da provincia da
Coruña, ideal para un tratamento de augas que libere a tensión interior ou que axude a recuperarse
para a actividade do día a día.

Arteixo conta cunha Feira Municipal que se celebra todos os sábados pola mañá onde se poden
comprar os produtos tradicionais de horta e froitas da zona, ademais doutros produtos téxtiles,
calzado ou ferraxaría.
Esta feira celebrou o 2012 o XX aniversario e naceu coa intención de promocionar os produtos locais
da xente do rural e tamén para dinamizar o comercio local de Arteixo, dando a coñecer a súa calidade
e variedade e onde sempre se atopa ese trato amable e próximo que ofrece o pequeno comercio.
Tamén é de especial interese a Feira 1900 na que o Municipio se retrotrae aos primeiros anos do
século pasado e na que todo o mundo vístese para a ocasión, vivindo unha época pasada chea de
glamour e experiencias diferentes.

Lecer. Diversión e entretemento
O Concello de Arteixo promove dende o ano 1992 o
"Feirón do Galo de Nadal", acontecemento culinario
coñecido por todos como a Feira do Galo.
Ten a súa orixe na feira comercial que se celebra en
Arteixo tódolos sábados, coa particularidade de que nesta
ocasión, son moitos os vendedores locais e de zonas
limítrofes que acuden cos galos que crían eles mesmos
nos seus corrais e granxas.
Tódolos vendedores destes animais de corral, moi
apreciados polo sabor e a calidade das súas carnes,
entran como participantes nun concurso onde o xurado
elixe os mellores exemplares, segundo o criterio de cada
un de eles, entregándose diferentes premios aos
gañadores.
A festa acompáñase dun pregoeiro que actúa como mestre
de cerimonias.
A súa celebración está instaurada dende o seu nacemento
no sábado anterior á Noiteboa, converténdose nunha das
citas máis coñecidas da comarca coruñesa onde se misturan gastronomía, comercio e lecer.

A Festa das Flores celébrase o último fin de semana de
maio e é de especial interese por ser os días onde se
engalana con alfombras florais as inmediacións da Iglesia
Santiago de Arteixo para os actos relixiosos que se
celebran.
Ese acontecimento ten a súa orixe no século XIX e está
relacionado con "As Fillas de María" que querían festexar
dun modo especial o sacramento da comunión.

Hoxe en día este labor está sendo continuada pola asociación
Mariana que segue coa tradición de realizar as espectaculares
alfombras florais conseguindo sorprender ano tras ano en cada
unha das edicións.

Lecer. Diversión e entretemento
Tamén en maio a Asociación Centro Comercial Aberto de Arteixo, en colaboración co Concello,
organiza a Romería do Porco Celta de Arteixo, na que se pode degustar o porco "ao espeto".
Nela os asistentes poden disfrutar dun menú especial con
diferentes pratos nos que o porco celta é o principal protagonista,
acompañados de música en directo e gran animación polas rúas
durante toda a xornada, sendo un día especial na vida da capital do
Concello, cunha festa moi animada y que busca consolidar o
comercio local como unha opción máis próxima.
Grazas ao esforzo e ao éxito conseguido estase logrando recuperar
unha parte importante da cultura gastronómica galega, xa que o
porco celta foi unha raza habitual do rural gallego ata os anos 50 e
foi elemento fundamental da súa economía que estivo a punto de
desaparecer e que felizmente se ten recuperado para os padais
máis exquisitos.
A súa carne sabrosa consíguese co pastoreo e a súa alimentación a
base de produtos naturais como landras, castañas e brotes vexetais
dos extensos e ricos bosques autóctonos.
busca continuidade no tempo.

Sen lugar a dúbidas, un luxo para o bo comer que con esta romería

Contacto
Máis información na Oficina Municipal de Turismo que se atopa ubicada na Avda. de Fisterra, s/n

Ou tamén en Internet e nas redes sociais:

www.turismoarteixo.com

ven@arteixoatlantico.com

@TurismoArteixo
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