
Preasráiteas 

TOIBREACHA BEANNAITHE NA GAILLIMHE  

Tá gearrscannán ‘Recording Galway’s Holy Wells’ mar chuid den ábhar a chuirfidh Contae na 

Gaillimhe ar fáil do Sheachtain Oidhreachta 2020.  Léiríodh é seo mar chuid den ‘Iniúchadh 

leanúnach ar Thoibreacha Beannaithe Chontae na Gaillimhe’ atá coimisiúnaithe ag an Oifig 

Oidhreachta i gComhairle Chontae na Gaillimhe, ar beart é i bPlean Oidhreachta agus 

Bithéagsúlachta Chontae na Gaillimhe 2017 – 2022.  Comhairle Chontae na Gaillimhe agus 

an Chomhairle Oidhreachta a dhéanann maoiniú ar an iniúchadh seo. 

Is éard a dúirt Zena Hoctor, Comhairleoir Oidhreachta, a chuireann an scannán i láthair 'An aidhm 

atá leis an scannán ná béim a leagan ar na gnéithe bunúsacha a bhaineann le toibreacha beannaithe 

agus daoine a spreagadh le cuairt a thabhairt ar ár n-oidhreacht cultúir dholáimhsithe agus an 

'oidhreacht ar leac an dorais' seo atá againn a roinnt trí thogra Toibreacha Beannaithe na Gaillimhe'.  

Díríonn an scannán ar Thobar Naomh Dymphna i gCillín a Díoma i mBaile Locha Riach agus is féidir é 

a fheiceáil ar https://heritage.galwaycommunityheritage.org/content/places/holy-wells-of-the-

county-of-galway/recording-galways-holy-wells 

'An aidhm bhunúsach atá leis an 'Iniúchadh ar Thoibreacha Beannaithe Chontae na Gaillimhe' is ea 

muintir Chontae na Gaillimhe a spreagadh le bheith páirteach i mbailiú agus roinnt an eolais maidir 

leis na toibreacha beannaithe atá ina gceantair féin', a deir Marie Mannion, Oifigeach Oidhreachta 

Chomhairle Chontae na Gaillimhe.  

Seoladh an tIniúchadh an tráth céanna a raibh Lá Náisiúnta na dToibreacha Beannaithe ar siúl ar an 

14 Meitheamh 2020 nuair a forbraíodh póstaer bolscaireachta dátheangach, físeán réamheolais, 

seoladh ríomhphoist agus leathanach gréasáin tiomnaithe.  Cuireadh fógraí ar na meáin shóisialta, 

seoladh ríomhphoist, bhí ábhar sa phreas agus rinneadh agallaimh ar an raidió chun cuireadh a 

thabhairt do phobal Chontae na Gaillimhe a bheith páirteach sa togra. Bhí an-suim ag daoine sa 

togra agus roinneadh go leor pictiúr agus scéalta faoi thoibreacha beannaithe agus tá sé i gceist 

leanúint ar aghaidh leis an bpróiseas rannpháirtíochta seo.  

Tá sainaip dhigitithe á forbairt i láthair na huaire chun an t-eolas ar fad a bailíodh ón bpobal, a 

fuarthas amach ó thaighde deisce agus ó shuirbhéanna allamuigh a dhéanamh a chur inti.  Déanfar 

na sonraí a bailíodh a uaslódáil ar chóras GIS Chomhairle Chontae na Gaillimhe ar mhaithe le hanailís 

agus léirshamhlú a dhéanamh orthu. Ginfear mapa idirghníomhach, tuarascálacha agus íomhánna, a 

roinnfear ar láithreán gréasáin Chomhairle Chontae na Gaillimhe agus Oidhreacht Phobal na 

Gaillimhe tríd an Líonra Oidhreachta Contae. Beifear ábalta na sonraí oscailte a bheidh mar thoradh 

air sin a úsáid amach anseo le haghaidh tograí oidhreachta pobail.  

Má tá eolas agat ar aon thobar beannaithe i do cheantarsa, glac páirt sa togra pobail seo trí do chuid 
sonraí, scéalta agus grianghraf a sheoladh ar ríomhphost chuig an togra 

galwayholywells@gmail.com 
 

_______________________________________________________________________________ 

CRÍOCH 

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le: 

https://heritage.galwaycommunityheritage.org/content/places/holy-wells-of-the-county-of-galway/recording-galways-holy-wells
https://heritage.galwaycommunityheritage.org/content/places/holy-wells-of-the-county-of-galway/recording-galways-holy-wells
mailto:galwayholywells@gmail.com


Zena Hoctor, Comhairleoir Oidhreachta: Ríomhphost Zena Hoctor ar zenahoctor@gmail.com nó cuir 

glaoch ar (087) 2938591 

Marie Mannion, Oifigeach Oidhreachta, Comhairle Chontae na Gaillimhe; Seol ríomhphost 

chuigmmannion@galwaycoco.ie  nó cuir glaoch ar 087 9088387  

mmannion@  
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