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Bermeoko armarriak  hainbat informazio eskaintzen digu:  
Agurearen buruak adierazten du  Bermeo Bizkaiko buru izan zela 1476tik
1602ra, gero burutasun hori Bilbok eskuratu zuen.
Bi otsoak   Haro familiaren ezaugarriak dira, Bermeori XIII. mendean
fundazio agiria eman ziotenak.
Traineruak eta baleak   adierazten dituzte bermeotarren bizimodua, bale
arrantza erdi aroko aktibitate ekonomiko nagusiena izan zen.
Latinezko testuak  itzulpen bi eduki ditzake: “Lehenengo moduan agertzen
dena” edo “lehenengo armarria, Bermeorena”.  Testu honek Bizkaiko beste
herri guztien aurrean Bermeok zeukan  nagusitasuna adierazten du.

Bermeo, hiribildu nagusia
Lamera Parkea:
Gaur egun aisialdiko tokia, lehen itsasontziak haien kargarekin heltzen ziren tokia
1905. urtera arte. Lameratik ikusgai arrantza industriaren interesguneak: izozteko
planta, aroztegia, karroak… hegoaldeko kaian kokatuta daude.

Aita Guria Baleontzia:
XVII. Mendeko bale arrantzari buruzko interpretazio
zentroa. Informazio gehiago: www.aitaguria.bermeo.org.
Bisitak taldeetan zein banaka egin daitezke.
Erreserbentzako telefonoa: 94 617 91 54
Kofradia Zaharra (San Pedro):
1993an kofradia berria irekitzerakoan hegoaldeko kaian, hau
bertan behera gelditu zen. Antzinean arrain erosleei deitzeko
erabiltzen zen sirena gaur egun Arrain Azokan (maiatzean),
Madalen Egunean (uztailaren 22an) , Erregeen Kabalgatan
(urtarrilaren 5ean) eta erresaka egunetan itsasontzien jabeei
portuan dagoen arriskuaz ohartzeko baino ez da entzuten.

Nautika Eskola:
Andra Mari kalearen goiko aldean dago, Alde Zaharreko kale
nagusia izandakoa.

Portuzarra:
Fatxaden koloreak oso deigarriak dira eta eraikin gehienetako
etxebizitzetara sartzeko kanpoko eskailera batez baliatu behar
da. Pantalanetako zutabeen marrazkiak, XX. mendeko baporezko
itsasontziak gogoratzen dizkigute, bapore horien tximiniak
antzerako irudiak zeuzkaten eta.
Goizeko Izarra:
San Pedro kofradiatik kanpo sortutako kofradia 1908. urtean,
baina hiru urte baino iraun ez zuena. Plaka bat mantentzen da
sortze urtearekin eta izenarekin.
Ertzilla Dorrea / Arrantzaleen Museoa:
Arrantza mundua ezagutu nahi dutenek derrigorrez bisitatu
behar dute museo hau, ziur oso gustukoa izango dutela. Informazio
gehiago:
www.bizkaia.net/museodelpescador
edo telefono
honetan: 94 688 11 71. Dorretxea Ertzilla sendiarena izan zen, eta
euren artean ezagunena Alonso de Ercilla y Zuñiga, La Araucana
olerkia idatzi zuena Txileren konkistan txiletar eta espainolen
artean izandako guda azaltzen duena.
Iturri Biak:
Espainiako Carlos I.aren sasoikoa. XVI. mende
bukaerakoa eta mantentzen den Bizkaiko iturririk
zaharrena. Hiru armarri dauzka: Bermeokoa, inperiokoa
eta Bizkaikoa. Portuzarreko iturririk nagusiena zen 1827.
urtera arte, lurrikara baten ondorioz sikatu egin zen eta.
Bertan garbitzen ziren sareak, belak, arrainak...
Portuko eskulturak:
Enrike Zubiaren Azken Olatua Azken Arnasa : itsasoan galdutako arrantzale bat
lehorreratzen da eta txakur eta ume batek aurkitzen dute; Nestor Basterretxearen
Olatua : itsasoaren eta olatuen indarra adierazten du; Casto Solanoren Itzulera:
arrantzale zaildu batek bere seme gaztetxoa eskutik daramana bizitzan.

Gazteluko Begiratokia:
Eupeme Deuna izeneko plazatxoa igaro eta gero, ziur
aski herriko plazatxoetatik politenetarikoa dena, begiratoki
honek portuko ikuspegi zoragarria eskaintzen digu.
Hegoalderantz begiratzerakoan Kikunbera etxea ikusten da,
euskal errazionalismo motakoa eta itsasontzi bat gogoratzen
diguna.
Santa Eufemia eliza:
Portuko eliza modura ezagutzen dena (kokapena dela eta) , edo
zin eliza bezala (Bizkaiko jaun-andreek bizkaitarren eskubideak
aitortzen zituzten tokietariko bat) . Bermeoko elizarik zaharrena
da, eta era berean txikiena, uharte batean kokatuta baitago, nahiz
eta gaur egun inguruko urbanizazioarekin bat eginda dagoen.

Tala:
Itsaslabarraren ertzean dagoen parke zoragarria itsasoa
bistaratzeko lekurik egokiena dena: Matxitxako lurmuturra
(IS), Ogoño lurmuturra (E), Izaroko uhartea (E) eta Gaviota
gas plataforma (I). Gune honetan zuhaitzak, aire librean jateko
mahaiak eta txinboak daude. Benito Barruetaren artista bermeotarraren omenez
Nestor Basterretxea artista bermeotarrak egindako eskultura ere gune honetan dago.

Baztarre:
Itsasoko bista izugarriak , batez ere Izarorenak, antzinean
frantziskotarren komentu bat egon baitzen bertan, gaur egun
aztarnak besterik gelditzen ez diren arren. Uztailaren 22an
Madalen Eguna ospatzen da uhartea Bermeorena dela baieztatzeko
eta herriko mugak adierazteko.

Beste interesgune Batzuk
Sanjuanportale eta Arrain Saltzaileen eskulturak
(Enrike Zubia artistarenak):
Sanjuanportalean San Juan Lepomoztuaren altaratxoa dago, eta lurreko harri batean
leiendak dinoen bezala, San Juanen oinaren marka bat dago, badirudielako San Juan
hiru trankotan heldu zela Gaztelugatxera, eta Gaztelugatxeko eskailarako azkenengo

mailetan hirugarren trankoaren harria aurkitzen dugu. Sanjuanportale harresiaren
zutik gelditzen den ate bakarra da.
Doniene kaleko etxeak: Bermeoko zaharrenak
Santa Maria eliza: Neoklasikoa eta 1912ko abuztuaren 12ko Galarrenean ito ziren
114 arrantzaleen funeralak berton izan ziren.
Udaletxea: Eguzki erlojua fatxadan
Frantziskotarren eliza eta klaustroa: Hirigunean dagoen klaustro bakarrenetarikoa.
Serie Kosmogonikoa: Lameran, Nestor Basterretxearen eskulturak. Bertan
antzinako euskaldunen sinesmenak irudikatzen dira.
Arrantzaleen kofradia: Arrantzaleen arrain salmentaren tokia (profesionalei
zuzenduta dago)

