
Comhairle Chontae na Gaillimhe 

 Aguisín V - Phlean Forbartha Chontae
 na Gaillimhe 2015-2021

Samhain 2020

Déanmhais Bhreise a bheartaítear 
a chur le Taifead na nDéanmhas 

Cosanta



Tá sé beartaithe anois na foirgnimh seo a leanas a chur le Taifead na Struchtúr Cosanta (Aguisín V de Phlean Forbartha Chontae na 
Gaillimhe 2015-2021). 
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COMHORDANÁIDÍ 
 

ÍOMHÁ 

4100 
 
 
 
 
 
 
 

N/A Teach Ceann 
Tuí  

Teach scoite le 5 
bháfhuinneog, 
foirgneamh aon stór le 
háiléir, c. 1800, tá 
síneadh beag aon stóir 
curtha le cúl an tí, 
c.1980. 

Tá an foirgneamh 
suntasach ó thaobh na 
hailtireachta de agus 
tá suntas teicniúil ag 
baint leis chomh maith 
ó tharla gur coinníodh 
an chuma agus an 
ceann tuí a bhí air ón 
gcéad lá. Tá an 
foirgneamh suite i 
dtírdhreach 
carraigeach agus 
radharc gan srian ar 
Oileáin Árann as. Tá 
tábhacht staire ag 
baint leis an teach mar 
gur mba leis an 
Dochtúir Noel Browne 
é tráth 

An Chloich 
Mhóir 

Conamara 220878.36195 
98354.57774 

 

 
 
 
 

4101 
 
 
 

N/A Teach Ivymount    Teach scoite dhá stór 
le 2 bháfhuinneog, 
suite os cionn íoslaigh, 
c. 1800. Tá teach 
cloiche dhá stór 
amuigh athchóirithe 
lena úsáid mar 
fortheach chomh 
maith le stábla dhá 
stór atá fós feistithe 
mar stábla. Plaic 
chuimhneacháin taobh 
amuigh den bhalla 
teorann, tá an dáta 
1728 air.  Tá séipéal 

Dea-shampla de 
theach ón tréimhse úd 
inar coinníodh na tithe 
taobh amuigh lena 
mbaineann agus an 
cóireáil teorann. Tá 
gnéithe 
seandálaíochta 
fhothrach an tséipéil 
atá suite ar an 
bhfaiche os comhair 
an tí an-soiléir agus is 
léargas iad ar an stair 
níos luaithe a 
bhaineann leis an 
suíomh mar aon leis 

An Bán Mór Baile Átha an 
Rí 

727095.78894 
550322.37355 

 

 
 



Naomh Bríd agus an 
tobar lena mbaineann 
suite ar an bhfaiche os 
comhair an tí.   

an bplaic 
chuimhneacháin suite 
sa bhalla teorann.  
 

4102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A Tigh Joe Cooley Teach scoite aon stóir 
le 4 bháfhuinneog c. 
1850, tá cuma 
thréigthe ar an teach 
agus tá aghaidh 
phlástráilte 
ornáideach ó lár na 
20ú haois ar an teach. 
Bhí baint ag an teach 
leis an gceoltóir 
clúiteach Joe Cooley 
agus suite sa ghairdín 
os comhair an tí tá 
Tobar Naomh Peadar. 

Tá foirm agus 
maisiúchán ón am a 
tógadh an teach agus 
a bhí coitianta ag an 
am fós coinnithe. Tá 
luach sóisialta ag baint 
leis an teach ó tharla 
an bhaint a bhí ag an 
gceoltóir Joe Cooley 
leis.  Tá an tobar atá 
faoi dhíon cloiche agus 
óna dtagann ainm an 
bhaile suite sa 
ghairdín os comhair an 
tí. 

An Choill 
Mhór 

An Gort  707125.380116 
550561.38113 

 

 
 

4103 
 
 

N/A Teachín an 
Leasa Dhuibh 

Teach scoite aon stóir 
le 5 bháfhuinneog 
agus ceann tuí c. 1850, 
tá díon gabhail éadain 
ar an teach agus tá 
síneadh curtha amach 
as taobh agus as cúl an 
tí, c.1980 

Tá stíl dhúchasach an 
tí fós le feiceáil, 
chomh maith leis an 
ábhar dúchasach agus 
nádúr dúchasach lena 
mbaineann, cé go 
bhfuil an síneadh a 
cuireadh amach as 
taobh agus as cúl an tí 
le gairid ann chomh 
maith. 

Cathair 
Bhoilgín 

Creachmhaoil  721839.51490 
546673.38627 

 

 
 

4104 N/A Teach Ceann 
Tuí 

Teach scoite aon stóir 
le 4 bháfhuinneog 
agus ceann tuí c. 1850.  
 

Tá stíl dhúchasach an 
tí fós le feiceáil, 
chomh maith leis an 
ábhar dúchasach agus 
nádúr dúchasach 

An Spidéal 
Thiar 

An Spidéal 723581.57608 
513196.63542 
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