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Programme

Grianghraf ar an leathanach tosaigh: Bhí an Saighdiúir Singil James Joseph Daly (24 Nollaig 1899 - 2 Samhain 1920) ina 
bhall de cheannairc ar na Connaught Rangers san India sa bhliain 1920 a bhí ag agóidíocht i gcoinne ghníomhaíochtaí na 
nDúchrónach in Éirinn. Cuireadh chun báis é i ndiaidh na Ceannairce. An 24 Nollaig 1899 a rugadh Daly i mBéal Átha Mó, i 
gContae na Gaillimhe. 

1.00i.n. GAlwAy SolDIeRS who  
DefIeD the CRowN
James Daly anD the InDIan mutIny of the 
Connaught RangeRs, 1920  
leis an Dr Conor McNamara

2.00i.n. tReAtING tRAuMA
galway’s female RevolutIonaRy DoCtoRs 
le Síobhra Aiken

3.00i.n. CoNNACht IN the  
MIlItARy SeRvICe 
(1916 – 1923) PensIons ColleCtIon 
le Rob Mcevoy

4.00i.n. teRRoR IN CouNty GAlwAy
the lIfe anD Death of the loughnane 
BRotheRs of Beagh, 1920 
leis an Dr Conor McNamara
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Conor McNamara
tá saothair foilsithe go forleathan ag an Dr. Conor mcnamara maidir 
le Cogadh na saoirse in Éirinn agus chaith sé tréimhsí ag obair in oÉ, 
gaillimh, sa leabharlann náisiúnta agus in ollscoil minnesota, Clár 
Éire. tá sraith staidéar scríofa aige faoi Chogadh na saoirse, lena 
n-áirítear War and Revolution in the West of Ireland: Galway 1913-21 a 
foilsíodh in 2017 agus Liam Mellows Soldier of the Irish Republic: Selected 
Writings, 1914-22 a foilsíodh in 2018. Is as Béal Átha an Rí, Co. na 
gaillimhe dó ó dhúchas agus tá sé ina chónaí i nua-eabhrac faoi láthair. 

Síobhra Aiken
Chuir síobhra aiken isteach PhD le déanaí in ollscoil na hÉireann, 
gaillimh. Is iarscoláire fulbright í agus áirítear i measc a bhfuil foilsithe 
aici The Men Will Talk to Me: Ernie O’Malley’s Interviews with the Northern 
Divisions (merrion Press, 2018), An Chuid Eile Díom Féin: Aistí le Máirtín 
Ó Direáin (Cló Iar-Chonnacht 2018), agus ailt phiarmheasúnaithe 
faoi litríocht na hÉireann i ngaeilge, athbheochan na gaeilge agus 
Réabhlóid na hÉireann.

Rob McEvoy
Is cartlannaí é Rob mcevoy atá fostaithe ag Bailiúcháin na bPinsean 
seirbhíse míleata (1916-1923). Bhain Rob céim mháistreachta amach 
sna Cartlanna agus Bainistíocht taifead agus tá os cionn 10 mbliana 
taithí aige mar chartlannaí gairmiúil. sular cáilíodh é, bhain Rob céim 
mháistreachta amach sa stair agus tá suim faoi leith aige i stair na 
hÉireann sa fichiú haois agus tuaisceart Éireann. tá sé ag obair ar an 
tionscadal ó 2012. Is iad na dualgais atá air ábhar a phróiseáil lena 
scaoileadh go poiblí agus tabhairt faoi ghníomhaíochtaí fógraíochta don 
bhailiúchán.

Beathaisnéisí
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Is féidir an chomhdháil fhíorúil saor 
in aisce seo a fheiceáil ar Leathanach 
Facebook Galway Beo

Beidh sé le fáil freisin, ar an lá agus ina dhiaidh sin, ar an suíomh idirlín 
seo leanas 

https://heritage.galwaycommunityheritage.org/
content/category/topics/changing-times-loughrea-
memorial-group-virtual-conference

tá an chomhdháil seo á heagrú ag oifig oidhreachta Chomhairle 
Chontae na gaillimhe i gcomhpháirtíocht le grúpa Cuimhneacháin 
Bhaile locha Riach.

Eolas faoi Ghrúpa Cuimhneacháin Bhaile Locha Riach 

Bhunaigh Colman shaughnessy, Joe loughnane agus an Comh. 
michael maher grúpa Cuimhneacháin Bhaile locha Riach in 2007 chun 
cuimhneamh ar na fir agus na mná a bhásaigh sna cogaí stairiúla nó i 
mbun seirbhíse leis na náisiúin aontaithe agus iadsan a tháinig slán. 
Ó bunaíodh an grúpa leagadar bláthfhleasc ag foirgneamh Chomhairle 
Contae na gaillimhe i mBaile locha Riach gach bliain mar chuid de 
lá an Chuimhneacháin, a tharlaíonn ar an Domhnach is gaire don 11 
samhain. tá siad ag obair le hoifig oidhreachta Chomhairle Chontae 
na gaillimhe gach bliain ó 2013 chun cuidiú le Clár Deich mBliana na 
gCuimhneachán 2013-2023 a thabhairt chun críche.

Creideann an grúpa go láidir go bhfuil tábhacht ar leith ag baint leis 
an stair áitiúil agus gur cheart go mbeadh muintir na háite ar an eolas 
faoina n-áit dúchais agus faoi na daoine a chuaigh rompu.
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Má theastaíonn tuilleadh eolais uait faoin ngrúpa déan 

teagmháil le ceachtar díobh seo leanas:

Colman shaughnessy, grúpa Cuimhneacháin Bhaile locha Riach  
fón: 00353 86 248 9319 nó ríomhphost shaughnessy@eircom.net   

nó

Joe loughnane, grúpa Cuimhneacháin Bhaile locha Riach  
fón: 00353 87 675 4328 nó ríomhphost joeloughnane52@gmail.com

nó

michael maher, Cloch an stuaicín, Baile locha Riach, Co. na gaillimhe  
fón: 00353 86 810 9185 ríomhphost: mmaher@cllr.galwaycoco.ie

tacaíonn an Roinn turasóireachta, Cultúir, ealaíon, gaeltachta, spóirt agus meán 
leis an gcomhdháil seo de réir an tsnáithe Pobail mar chuid de Chlár Deich mBliana 
na gCuimhneachán.

má bhíonn aon cheist agat maidir leis an gcomhdháil fhíorúil seo déan teagmháil le:

marie mannion, oifigeach oidhreachta, Comhairle Chontae na gaillimhe.  
fón 087 908 8387 nó ríomhphost mmannion@galwaycoco.ie

Is gníomh é seo de Straitéis Deich mBliana na gCuimhneachán 2013 – 2023  
de chuid Comhairle Chontae na Gaillimhe 

Arna mhaoiniú ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán  
(Maoiniú Údaráis Áitiúil Dheich mBliana na gCuimhneachán) agus Comhairle Chontae na Gaillimhe
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