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Barregezhioù

• En em lec’hiañ er spas

• Kompren an dielloù

•  Implijout modoù-lavar 

disheñvel

•  Kontañ, deskrivañ, displegañ 

hag arguzenniñ

Porzh Naoned Sant-Nazer
Goulenn diazez : Penaos ez a en-dro ar « porzhioù-mor bras » ?

Kelc’hiad 3 – 6vet klas – Bevañ war 
an aod, en ur porzh-mor bras

Un istor a-gozh eo ar porzh e Naoned : 
da vare oadvezh an houarn e oa bet 
savet dija gant an Namneted ur c’hon-
touer-kenwerzh war bord al Liger. 
Anvet Condevicnum e penn-kentañ ar 
marevezh galian-ha-roman e teuas da 
vezañ Portus Namnetum* adalek an 
iiie kantved goude J.-K. A-hed an Istor 
e chomas ar porzh e-kreiz buhez kêr 
Naoned pe e vefe da vare kenwerzh 
ar sklaved adalek fin ar xviivet betek an 
Dispac’h bras pe en xixvet hag en xxvet 
kantved gant ar sevel bigi. Ha petra eo 
deuet da vezañ hiziv an deiz ?

* Diwar ar ger latin portus e teu ar gerioù port 
e galleg ha porzh e brezhoneg.

Evit en em lec’hiañ :

1  An iliz-veur

2  Kastell an duged

3   Pradenn an Dug 
(chanterioù-mor)

4   Ti-gar ar Stad 
(kas-degas marc’hadourezh)

  An teirgwern 
Belem

Savet e oa bet e 
chanterioù-mor 
Dubigeon e 1895-
1896. Karget e oa da 
gerc’hat kakao d’an 
Antilhez evit ar fabrik 
chokolad Menier 
eus Naoned. Ingal e 
weler anezhañ pa vez 
gouelioù-mor bras 
evel a vez e Brest.

 Porzh Naoned e 1888…
… hag e 2016 
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Titouroù ouzhpenn 
diwar-benn ar porzhioù
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Porzh Naoned Sant-Nazer

Petra eo ur « porzh-mor bras » ?

E 1966 e oa bet bodet ar porzhioù 
etre Naoned ha Sant-Nazer dindan 
ar memes renerezh. Tamm-ha-tamm 
e oa bet kresket lec’hioù zo ha krouet 
re nevez, evel porzh Mouster-al-Loc’h 
adalek 1970. « Porzh-mor bras » Naoned Sant-
Nazer a vez graet eus an holl dakadoù-se, pep 
hini gant kargoù ha labourioù resis da gas da benn. 
Hiziv an deiz ez eo deuet hennezh da vezañ porzh kentañ 
aodoù ar meurvor Atlantel ha pevare « porzh-mor bras » Frañs.

Sed aze an anv roet d’ar servij publik karget da verañ porzhioù-
mor brasañ Frañs abaoe 2008. Seizh a zo anezho e Frañs : 
Marsilha, an Havr-Nevez, Dukark (Dunkerque), Naoned Sant-
Nazer, Rouan, ar Roc’hell (La Rochelle), Bourdel.

Sant-Nazer

Ur porzh evit sevel ha kempenn 
bigi ha listri.

SANT-NAZER

MOUSTER-AL-LOC’H
(Montoir-de-Bretagne)

DONEZ
(Donges)

AR GARNED
(Le Carnet)

KORDEVEZ
(Cordemais)

PENTELLOÙ
(Le Pellerin)

NAONED 

PEMBO
(Paimbœuf)

Donez (Donges)

Al listri a zegas petrol. Ur wech puraet ar petrol ha tennet esañs pe 
gazeoul diwarnañ e teu listri all da gargañ an danvezioù-se.

http://www.reseau-canope.fr/tes/aaa/dl/fichennou_geo_skolaj/porzh_naoned_sant_nazer/index.html
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Karter Pradenn an Dug

Bali Léon Bureau

PARK AR
CHANTERIOÙ

KARTER AR
C'HROUIÑ

Raktresoù liorzhoù pourmen 
ha karterioù lojañ

Raktres 
karter nevez 
ar Republik

Raktres Pennospital 
Naoned (2026)
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Pradenn an Dug :
eus ar chanterioù-mor d’ur c’harter-kêr nevez

Klaskomp
1.  Keñveriit porzh Naoned e 1888 gant hini 2005. Petra a c’hallit lavaret ? 

Petra zo heñvel ha petra zo disheñvel ? (poltredoù a ha b, p. 1)

2.  Dibabit ur porzh pe un takad eus porzh-bras Naoned Sant-Nazer ha 
displegit dre gomz d’ur skolajiad all peseurt labour a vez kaset da benn 
ennañ. (p. 3 ha kinnig en linenn)

3. Petra a oa e Pradenn an Dug etre 1877 ha 1987 ? (p. 3)

4. Petra a c’haller ober er c’harterioù-se hiziv an deiz ? (p. 3)

5. Hag echu eo al labourioù war an enezenn e kreiz-kêr Naoned ? (p. 3)

Evit mont pelloc’h
Sellit ouzh an abadenn Na Petra ’ta diwar-benn porzh Brest. Keñveriit anezhañ 
gant hini Naoned Sant-Nazer. Petra zo heñvel ? Petra zo disheñvel ?

Dug Breizh a oa perc’henn war traezh ha pradeier inizi al 
Liger, gwechall. Diwar-se e teu an anv « Pradenn an Dug ». 
E 1876 e oa bet savet ar pont « Haudaudine » da vont di. Ha 
bec’h d’al labourioù bras : e 1887 e oa prest ti-gar ar Stad 
(evit ar varc’hadourezh) ha krouet ar chanterioù-mor kentañ. 
Meur a hini a oa bet a-hed ar c’hantved. Unan anezho a zo 
brudet c’hoazh e Naoned avat : hini ar familh Dubigeon. E 
1760 e oa bet krouet gant Julien Dubigeon, en tu all d’al 
Liger. E 1910 e oa bet gwerzhet da Chanterioù al Liger ha 
staliet e Pradenn an Dug e 1919. Betek 1987 e oa bet savet 
listri war an dachenn-se, a-raok bezañ dilezet.

Daou garr-lestr a oa war ar stern e miz Here 1970 : an Eagle a-gleiz, prest 
da vezañ lañset, hag ar Massalia, a-zehoù.

Mekanikoù an Enezenn.

Park ar chanterioù. Ennañ e weler  
c’hoazh roudoù eus ar chanterioù-mor :  
ar c’havr-houarn vras Titan hag ar c’halioù  
lakaat en dour evel ar re a weler war ar  
poltred kozh e penn uhelañ ar bajenn-mañ.

Ranndioù evit lojañ er c’hae François Mitterrand. 
E karter ar C’hrouiñ (quartier de la Création ) 
e kaver ivez al lez-varn, skolioù uhel (skol an 
Arzoù-kaer da skouer), burevioù…

Ar bali Édouard Glissant 
hag ar skol Aimé Césaire.
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Sellomp en-dro deomp

Greomp gwelloc’h anaoudegezh 
gant porzh Brest

Lennomp

A-hed aodoù Breizh e kaver porzhioù-mor bras pe vrasoc’h. Lod zo troet war-zu ar c’henwerzh, ar 
pesketaerezh, an dougen beajourien pe an dudi... Deoc’h-c’hwi da zibab ur porzh ha da sevel e 
gartenn identelezh. Evel-se e c’hallot ober gwelloc’h anaoudegezh gant ar porzh-se ha keñveriañ 
anezhañ gant porzhioù all. Klaskit un nebeud poltredoù anezhañ ivez evit gallout deskrivañ anezhañ.

Kit da-heul Erell ha Tudi evit ober gwelloc’h anaoudegezh gant porzhioù Brest. 
Na petra ’ta, un abadenn kinniget bep Sadorn gant Frañs 3 Breizh !

Meur a Daboulin zo gouestlet d’an aodoù. Kemerit unan anezho dre skipailh 
ha savit un tamm kinnig dre gomz evit ar skolajidi all.

Brest

Ar Gelveneg
An Oriant

Ar 
Groazig

 An 
Turball

Naoned

Sant-Nazer

Konk- 
Kerne

Rosko

Sant-Brieg
Erge- 

ar-Mor

Sant- 
Maloù

Sant-Ke-
Porzh- 
Olued

https://www.youtube.com/watch?v=iQs3PjwkiQY&list=PLPcEoAdla-yic4TEDQExqbtWs73L1tfD6&index=34

