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Ongi etorri!
Ongietorria eman nahi dizugu Bizkaiko
Golkoko lekurik berezienetariko batera:
Algortako Portu Zaharrera (Getxo).
Bertako kale estuetatik paseatzera
gonbidatu nahi zaitugu, eraikin eta
begiratokien aurrean gelditzera eta
Portu Zaharreko usain eta zaporeak
ezagutzera.
Kale malkartsuak, tamaina txikikoak
eta leku estrategikoetan dauden
igogailuak gorabehera, arazorik
gabe egin ahal izango duzu ibilbidea,
eta zure ibilaldiaren distantzia
eta/edo zailtasuna zure gustuetara
eta interesetara egokitu ahalko duzu.
Horrez gain, informazio eskuragarria
(audioa) duten zortzi interpretaziopanel dituzu, bertako historia, ohiturak
eta bitxikeriak ezagutzeko aukera
emango dizutenak.
Anima zaitez askotariko ondare
aberatsa ezagutzera, esperientzia
ahaztezin batez gozatzen duzun
bitartean, eta Portu Zaharrera egiten
duzun bisita aprobetxa dezakezu
oroigarriren bat erosteko edo bertako
gastronomia dastatzeko, herriko
edozein pintxo-taberna eta jatetxetan.

Itsaso
zaporea
duen historia
Hasieran, Algortako kokaleku txiki
bat baino ez zen, eta itsasoarekin
lotutako jardueretan aritzen ziren
bertako biztanleak.
Algortako portuko itsas jarduera
Nerbioi itsasadarraren behealdeko
baldintza berezietara egokituta
egon zen beti; bai baldintza
fisikoetara, bai ekonomikoetara.
Badia moduko bat osatzen du, Abra
izenekoa, eta Bilboko portuaren
sarrera-puntua da.
Bere aktibo profesional
nagusienetako bat Algortako
marinelek ingurunearen eta, oro
har, nabigazioaren inguruan izan
zuten esperientzia izan zen. Bestea,
bere kokapen geografikoa, Abrako
sarrera menderatzen baitzuen eta
inguruko trafikoa kontrolatzeko
talaia onenak baitzituen.
Portugaleteko eta Bilboko
hiribilduen pribilegioen ondorioz,
mugatuta zegoen zuzeneko
merkataritza. Beraz, jardun mistoa
nagusi zen, ontzi txikietan egiten
zen itsasbazterreko arrantza eta

lemari lanak konbinatzearen
ondorioz, hau da, itsasadarrean
eta Abran sartzeko eta bertatik
ateratzeko laguntza ematea
Bilbora zihoazen itsasontziei.
Portuko itsas jarduerak hazi
eta hedatu ahala, Algortako
itsasgizonek jarduera horiek
arautuko zituen erakundea
sortzeko beharra izan zuten.
Portugaleteko pribilegioek
ezarritako legezko mugen
ondorioz, sortutako erakundeak,
Algortako San Nikolaseko
Marinelen Kofradiak, gutxieneko
antolaketa mantendu zuen.
XVII. mendearen lehen
herenean sortu zen, eta ordutik
kargu nagusia Maiordomorena
zen, kide guztiek aukeratua.
Bilerak, hasieran, Andra Mari
elizako hilerriaren ondoan egiten
ziren, baina laster (1634) Portu
Zaharrera igaro ziren, lehenik
San Nikolas ermitara, eta handik,
mende bat geroago, helburu
horretarako eraikitako
Etxetxu etxera.

Ba al zenekien...?

Abraren aditu bezala, Portu
Zaharreko LEMARIAK inguruko
herrietakoekin lehian ari ziren
itsasontziak gidatzeko eta
itsasadarrean sortzen zen eta
hondoratzeko arriskua eragiten
zuen hondar mugikorreko barra
arriskutsua salbatzeko.
Horretarako, Erriberamuneko
harkaitzean ipintzen ziren eta
txandaka zaintzen zuten Abra.

Hain zuzen ere, beren trebetasunak
eta Abraren inguruan zuten
ezagutzak, gizon hauek,
NAUFRAGOEN SOROSPENEKO
aditu bilakatu zituzten, eta
itsasertzean zebiltzan itsasontzi
ugarietara arrakastaz joan ziren.
Denborarekin, talde espezializatu
bat sortu zen, eta, XX. mendeko
70eko hamarkadan, Naufragoen
Soropenerako Estazioa Itsasoko
Gurutze Gorriaren esku geratu zen.

Itsasoa ere beti izan da eta
izango da osasun-, aberastasun-,
aisialdi- eta lan-iturria. XIX.
mendearen amaieran, eskola
egokien artean modan jartzen
hasi ziren ITSAS BAINUAK,
sendagileek gomendatuak
eta Igeretxe hotelean eta
bainuetxean behar bezala
antolatuak.

Bai baxurako arrantza-jarduerak
eta gizonen lemazaintzak,
bai turismo hasiberriarekin
lotutako jarduerek, lan-aukerak
sortu zituzten Portu Zaharreko
emakumeentzat, hala nola,
SARDINA-SALTZAILE gisa
eguneroko arrantzaren produktua
saltzen, edo HAURTZAIN gisa
Neguriko etxeetan, garbitzaile
eta lisatzaile edo bainuetxeko
eta hoteleko langile gisa.

Ezin duzu galdu…
PORTUA ETA SIRENOA
Portu txikia da, 1629koa, eta Arriluzeko dartsena eraiki
ondoren, ez zen erabili, eta gaur egun arte egurrezko
txalupa osagarri batzuetarako baino ez da erabili.
Bertan ospatzen da jaietan ohikoa den kukaña eta
bertan aurkitzen dugu Getxoko Sirenoa, Marcos López
argazkilari argentinarraren arte-lan dinamikoa.

GOZATU PORTU ZAHARREAN
Denborak aurrera egin badu ere, Algortako Portu Zaharrak
xarmari eusten jakin du. Gaur egun, auzo hau, kolore alaiko
arrantzaleen etxeekin eta kale estuekin, Getxoko bizitzaren
zati handi baten isla bizia da. Era berean, leku gogokoenetako
bat ere bada, “poteak” hartzera, pintxo itxurako gastronomia
goxoa dastatzera edo, besterik gabe, Abrako ikuspegi
bikainez gozatzera hurbiltzen diren bertakoentzat eta
bisitari ugarientzat.
Bi data nabarmentzen dira Portu Zaharrean: abuztuaren 12a,
antzinako erromerietan oinarritutako San Nikolas zaindariaren
jaia eta Corpus Christiaren ospakizuna (maiatza-ekaina).

USATEGI: GOTORLEKUA, BANDERAK ETA ERROMERIAK
Ez da harritzekoa Abraren gaineko ikuspegi ikusgarriko begiratoki
honek garrantzi handia izatea gotorleku militar bezala, Galea,
Arrigunaga eta Begoña lurmuturreko gotorlekuekin batera Abraren
defentsa lerro nagusia baita. Tokiari San Ignazioren bateria edo
Banderak esaten zitzaion, komunikazio-sistema telegrafikoa baitzen
Usategitik Elorriaga mendiraino eta hortik Bilboko Areatzaraino oharrak
bidaltzeko.
Hemen ere ospatzen da urtero Erromeria herrikoia Portu Zaharreko
jaietan, Bariko San Nikolasen omenez, abuztuaren 12an.

ETXETXU ETA ERRIBERAMUNE
Talaia pribilegiatu honetatik Abra zaintzen zen, bilatuz gidatu
beharreko itsasontziak, artatu beharreko hondoratzeak, seme-alabak,
anai-arrebak, gurasoak eta itsasotik itzulitako senarrak. Arrantzalearen
eskulturak (José Luis Butroek egina) eta Sardineraren eskulturak
(Luis Iñiguezek egina) hori gogorarazten digute. Baina baita eraikin
berezi hau ere, Etxetxu izenekoa (XVIII. mendekoa), kofradiaren
ohiko bilgunea izan zena, Lemarien Eskola eta Portu Zaharreko gune
neuralgikoa, bere orografia berezira egokitzen diren etxe estu eta
koloretsuen artean.

SAN NIKOLAS ETA JENARATXU PARKEA
San Nikolas baseliza zaharra kofradiako itsasgizonek sortu zuten,
eta patroi santuaren izenpean jarri zuten. Bere existentziaren
lehen berri historikoa 1634koa da, orduantxe aipatzen da
kofradiakideen bilgune bezala.
XIX. mendean ermita itxi egin zen, eta erabilera berriak eta
askotarikoak gehitu ziren (Eskola Nautikoa, ziega, maisumaistren etxea, biltegia, kuartela...). 1948ko erreformaren
ostean bizilagunen etxe bihurtu zuen, eta ia erabat aldatu zuen
hasierako trazadura, ia ezagutu ezina.
Bertatik, Jenaratxu parkeaz eta bere ikuspegiaz gozatzeko
aukera izango dugu, baita Usategiko gotorlekura joateko ere,
paseo txiki bat emanez eta igogailua hartuz.

IGERETXE ETA BILBAO DOKTOREA
Abrako kanpoko portuaren eraikuntzak (1895) korronte
aldaketa bat eragin zuen, Areetako hondartza handiaren zati
bat pixkanaka desagertzea eragin zuena. Orduan, Getxoko
osasun-turismoa Ereagako hondartzara lekualdatu zen eta
Igeretxea eraiki zen, La Perla bainuetxearen hondakinen
gainean.
Hain zuzen ere, osasunari eta itsasoari historikoki eskainitako
toki honetan, eskultura bat dago Portu Zaharrean jaiotako
Pedro Bilbao doktorearen omenez; zeinak, bere garaiari aurrea
hartuz, defendatzen baitzituen medikuntza prebentiboa, janari
osasungarria eta ariketa fisiko moderatua.
Ereagako hondartza Getxoko udalerriak dituen bost
hondartzetako bat da, eta oso estimatua da surfa bezalako urkirolak egiteko.

Horretaz
gain…
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INTERPRETAZIOPANELAK
8 dira Portu
Zaharra hobeto
ezagutzen
lagunduko
dizueten panelak.

2
PLAKAK
Ezagutu
itzazu etxeen
izenak eta
horien
lehenengo
eraikuntza-datak.

3
PORTU ZAHARRA,
ETXEZ ETXE
APLIKAZIOA
Doako aplikazioa
Portu Zaharreko
xehetasun guztiak
ezagutzeko: etxeak,
panelak, ibilbideak...

MAGIC FLY
Eskaneatu Portu
Zaharreko totemeko
QR kodea eta jarraitu
pistak.
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PUERTO
VIEJO
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BISITA
ANTZEZTUAK

TAXI
TOUR

Informatu zaitez
Turismo
Bulegoan.

Informatu zaitez
Turismo
Bulegoan.
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PORTU ZAHAR
GASTRONOMIKOA
Dastatu Portu
Zaharra bertako
pintxo-tabernetan
eta jatetxeetan,
edo animatu zaitez
kozinatzera Portu
Zaharra Dastatuz
liburua eskuratuta (i)

8
deapie IBILBIDEAK
Besteak beste,
Portu Zaharreko
bi pertsona maitagarriri eskainitako
bi ibilbide: Pedro
Bilbao doktorearena eta Miren
Larrearena.

TELEFONOAK ETA DATU PRAKTIKOAK
Getxoko Turismo Bulegoa:
Ereagako hondartza, z.g. 94 491 08 00
Bizkaia Zubia
Turismo Bulegoa: 615 756 290

Udaltzaingoa:
944 660 202
BizkaiTaxi: 94 491 53 53
Larrialdiak: 112

Euskara oso hizkuntza zaharra da, beste hizkuntza baten antzik ez duena; asko gustatuko zaizu zenbait
hitz jakitea eta bidaian erabili ahal izatea. Eta gogoratu TX, TS eta TZ grafiak gaztelaniazko CHren
antzekoak direla, eta euskarazko GI eta GE, gaztelaniazko GUI eta GUE bezala ahoskatzen direla.

Ai, Portu maitea!!!
Gu falta garenean
Nora joango dira
Gure jende maitatuaren
oroitzapenak?

¡Ay, Puerto querido!
Cuando faltemos nosotros,
¿dónde se irán los recuerdos
de nuestra gente adorada?
(Versión original)

Ingurumena zaintzen eta baliabideen erabilera minimizatzen laguntzen dugu.
Parteka ezazu eskuorri hau beste erabiltzaile batzuekin. Kontsultatu ondoren,
hemen ikus dezakezu:

5001ED0620 LG D 00504-2020

Miren Larrea.
“Sentir el Puerto”

