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RÉAMHFHOCAL
An Comhairleoir Damien Geoghegan
Méara Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge
Tá Ceathrú Cultúir Phort Láirge lonnaithe thart ar Shráid Uí Chonaill i gCathair Phort Láirge, ó
Shráid Sheoirse go dtí Phort Láirge Distillery ar Shráid Mhuire. Bhí an tsráid-dhreach líneach
seo atá comhdhéanta d’fhoirgnimh bhreátha mar chroílár chúrsaí gnó agus fiontair Phort
Láirge agus thacaigh siad leis an gcalafort tráth. Tá deis againn anois cur le héabhlóid na
háite; chun tacú le hoiriúnacht maireachtála, le heolas, le turgnamhaíocht, le cruthaitheacht
agus le nuálaíocht ar bhealaí nua. Ach na foirgnimh stairiúla agus na foirgnimh nach bhfuil
chomh sean sin a athúsáid, a oiriúnú agus a uasghrádú ar bhealach inbhuanaithe agus uilíoch, cinnteofar go
mbeidh ár n-oidhreacht thógtha ina hacmhainn shuntasach dár gcathair go fadtréimhseach. Is ríthábhachtach
é spás a chur ar fáil chun teacht le chéile amuigh faoin aer, le haghaidh taibhithe agus cur i láthair na n-ealaíon,
agus le bheith faoi rath agus saol bríomhar a chaitheamh. Ach an Glasbhealach a nascadh le Lár na Cathrach
tríd an gCeathrú Cultúir ar bhealach sábháilte, suimiúil agus nach atá neamhdhíobhálach don chomhshaol,
cuirfear deiseanna ar fáil d’fhiontair áitiúla an rath a bheith orthu. Baineann forbairt Cheathrú Cultúir Phort
Láirge leis an spás uirbeach seo a ath-shamhlú mar áit le bheith ag cónaí, ag obair agus ag spraoi inti. Táim
ag súil leis an athrú mór sin thar shaolré an phlean nua seo.
Michael Walsh, Príomhfheidhmeannach
Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge
Sa bhliain 2017, cheadaigh Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge an chéad Phlean
Straitéiseach Cheathrú Cultúir Phort Láirge Ceathrú Cultúir i gcomhair Phort Láirge 20182021, inar féachadh le ceantar Shráid Uí Chonaill i gCathair Phort Láirge a fhorbairt trí
bhíthin athnuachan faoi stiúir an chultúir. Tá ról ollmhór ag cultúr maidir le cathair a
chruthú, féiniúlacht a fhorbairt do chomharsanachtaí cathracha agus torthaí sóisialta agus
eacnamaíochta a sholáthar. Tá Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge tiomanta
tacú le fuinneamh agus éagsúlacht an cheantair agus a phoitéinseal a fhorbairt don ghlúin, don phobal
agus don chomharsanacht atá ag teacht. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an iliomad cónaitheoirí,
daoine aonair, eagraíochtaí, gnólachtaí agus daoine cruthaitheacha a oibríonn linn go leanúnach chun an
fhís seo a thabhairt chun críche.
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CEATHRÚ CULTÚIR I GCOMHAIR
PHORT LÁIRGE
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ATHBHREITHNIÚ AR GHNÍOMHAÍOCHTAÍ
✓A
 istríodh Dánlann Ealaíne Phort Láirge ón áit a raibh
sí lonnaithe roimhe ar Shráid na mBráithre Liatha.
Osclaíodh í in 2020.
✓C
 heannaigh CCCPL an foirgneamh ina mbíodh an club
oíche “Roxy” agus an siopa miondíola, “Gopher It” le
déanaí, ag 16/18 Plás Barker agus d’athchóirigh na
hurláir uachtair chun tithíocht shóisialta a chur ar fáil.
Ghlac Rannóg Chultúir CCCPL seilbh ar urlár na talún,
atá le hathchóiriú in 2021.
✓C
 heannaigh CCCPL 7 Sráid San Tomás agus tá scrúdú
á dhéanamh air faoi láthair chun críocha éagsúla cultúir,
lena n-áirítear oifig agus spás taispeántais i gcomhair
eagraíochtaí na n-ealaíon.
✓S
 ainaithníodh Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge
mar phríomh-chomhpháirtí maidir le tionscnaimh
oideachais agus chruthaitheacha a fhorbairt sa cheantar
agus d’oibrigh an Rannóg Ailtireachta agus an Rannóg
Dearaidh go dlúth le CCPL ar thionscnaimh amhail
Design Challenge & Vertical Studio i measc tionscadal
eile.
✓T
 á dlúthchaidrimh forbartha ag CCPL le Garter Lane
Arts Centre, agus chomhoibrigh leo ar thionscnaimh
amhail Front of House agus Spróg.

Lá na hAfraice 2019 © Waterford Integration Services

✓ Tháinig CCPL, Comhpháirtíocht Cheantar Phort Láirge
agus Bord Oideachais agus Oiliúna Phort Láirge le
chéile chun scrúdú a dhéanamh ar roghanna maidir le
hOideachas Aosach agus Pobail don daonra éagsúil i
bPhort Láirge, go háirithe timpeall ar an gCeathrú Cultúir.

Lá na hAfraice 2019,
Cóipcheart Waterford
Integration Services

✓ Mar gheall ar an meascán ilchultúrtha de chónaitheoirí
sa cheantar, d’oibrigh CCPL le Waterford Integration
Services (WIS) chun Lá na hAfraice a eagrú agus
chun cláir a bhaineann le lánpháirtiú agus rochtain ar
dheiseanna foghlama a fhorbairt. Buaicphointí i bhféilire
féilte CCPL ab iad Lá na hAfraice 2018 agus 2019 inar
taispeánadh cultúir as tíortha éagsúla san Afraic trí
cheol, bia agus rince.
✓ Seoladh CreateFest, an chéad Fhéile Cruthaitheachta i
bPhort Láirge in 2019 i CCPL. Tá mar aidhm léi ardán
foghlama agus líonraithe a chur ar fáil do na tionscail
chruthaitheacha agus do dhaoine a oibríonn go
cruthaitheach.
✓ I measc gníomhaíochtaí eile a reáchtáil CCPL bhí
Lá na Polainne, Ballaí Phort Láirge, Harvest, Spraoi,
Cruinniú na nÓg, Conair na Mósáicí, Cóisir Shráide
mar chuid de Shamhradh sa Chathair agus Winterval.

Seoladh CreateFest 2019 i CCPL

“Snippets” – Tionscadal Rannpháirtíochta Pobail, le
Core Creations © Enda Moran
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✓ Mar chuid de théarnamh eacnamaíochta Lár Chathair
Phort Láirge i rith phaindéim Covid -19, dúnadh an bóthar
ag an taobh uachtair de Shráid Uí Chonaill chun deis a
thabhairt do ghnólachtaí an tsráid-dreach a úsáid ar an
deireadh seachtaine, rud a chuir le spás do choisithe
agus le húinéireacht ar an tsráid uirbeach.
✓ D’oibrigh CCPL agus Core Creations I gcomhar lena
chéile chun scrúdú a dhéanamh ar fhorbairt áite i CCPL
trí bhíthin Snippets, tionscadal rannpháirtíochta pobail
ildisciplíneach.
✓ Bunaíodh Conair Chumann na gCarad; chónaigh go leor
daoine a bhí ina mbaill de Chumann na gCarad ar Shráid
Uí Chonaill agus san áit mháguaird sa 19ú agus san 20ú
haois. Tá ailtireacht bhreá agus stair shóisialta an phobail
san áit seo le feiceáil sa chonair. Is féidir teacht uirthi ag
www.waterfordculturalquarter.ie
✓ Bunaíodh
branda
agus
brandáil;
trí
bhíthin
rannpháirtíocht fhairsing le páirtithe leasmhara agus leis
an bpobal, cuireadh branda CCPL “an chomharsanacht
chruthaitheach” i bhfeidhm le tras-haitseáil agus lógó
ilchuspóireach agus tarraingteach.
✓ Forbraíodh
láithreán
gréasáin
CCPL
(www.
waterfordculturalquarter.ie)
chun
faisnéis
faoi
imeachtaí, féilte agus beochana ar an tsráid a chur ar
fáil, mar fhoinse faisnéise agus chun mapa Chumann
na gCarad CCPL a óstáil. Bunaíodh láithreáin mheáin
shóisialta ar Facebook, Twitter agus Instagram.

✓ Bunaíodh Coiste Stiúrtha Cheathrú Cultúir Phort
Láirge in 2018 agus é mar aidhm leis comhairle agus
tacaíocht a chur ar fáil don Fhoireann Tionscadail. Tá
triúr Comhairleoirí de chuid Chomhairle Cathrach agus
Contae Phort Láirge mar ionadaithe ar an gCoiste,
chomh maith le comhaltaí den phobal cónaitheoirí, gnó
agus cruthaitheach sa cheantar, agus ionadaithe as na
heagraíochtaí cruthaitheacha agus pobail. Tagann an
coiste le chéile sé huaire sa bhliain ar an meán.
✓ Gheall Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge
€150,000 in aghaidh na bliana mar mhaoiniú don
tionscnamh CCPL. D’éirigh le CCCPL maoiniú a fháil
ón Aontas Eorpach i gcomhair tionscadail faoi na cláir
Urbact III agus Eoraip Ildánach in 2017-2019 agus 20182020.

✓M
 úrphictiúir i gcomhair Phobail (2018-2020): clár a
maoiníodh faoi Eoraip Ildánach a bhí sa chlár sin inar
forbraíodh modheolaíocht don rannpháirtíocht phobail
trí ealaín na múrphictiúr. Ghlac Comhairle Cathrach agus
Contae Phort Láirge ról an cheannasaí tionscadail uirthi
féin agus d’oibrigh le Tionscadal na mBallaí i bPhort
Láirge, le Stiching Street Art in Heerlen, an Ísiltír agus
le hOllscoil Theicniúil Kaunas sa Liotuáin chun taighde a
dhéanamh, agus chun oibriú le pobail, gnólachtaí agus
ealaíontóirí múrphictiúr chun 18 múrphictiúir a chruthú sa
trí chathair a ghlac páirt ann. Bhí tionchar ag Covid 19 ar
roghanna soghluaisteachta na n-ealaíontóirí, ach léirigh
an tionscadal an-chuid solúbthachta agus cuireadh go
leor den ghníomhaíocht ar líne in 2020, rud a thug deis
dó leanúint ar aghaidh.

✓ Chuaigh Phort Láirge i gcomhpháirtíocht le Creative
Spirits, Líonra Feidhmithe Urbact III 2017-2019. An
aidhm a bhí leis ná “borradh a chur faoi fhiontraíocht
chruthaitheach trí bhíthin straitéisí uirbeacha bunaithe
ar an gcruthaitheacht” agus bhí naoi gcathair san
Aontas Eorpach páirteach ann. D’óstáil Phort Láirge dhá
chuairt chás-staidéir agus ghlac páirt in ocht gcuairt
ar chathracha sa Phortaingéil, sa Spáinn, san Ungáir,
sa Liotuáin, sa tSlóivéin, sa Pholainn, san Iodáil agus
sa Bhulgáir chun eolas a roinnt agus chun foghlaim
faoi thacú le fiontraíocht chruthaitheach i suíomhanna
uirbeacha.

✓ Cuireadh idirchaidreamh gnó i bhfeidhm i gcomhar le
CCPL Lár na Cathrach chun caidrimh leis an bpobal gnó
a fhorbairt, chun cruinnithe a éascú agus chun próisis
chumarsáide a fhorbairt.
✓ Tionóladh cruinnithe pobail i CCPL mar bhonn eolais
don Phlean Straitéiseach. Rinneadh cainteanna agus cuir
i láthair do ghrúpaí ealaíon sa chathair chun iad a chur
ar an eolas faoi fhís, mhisean agus phleananna maidir le
forbairt CCPL.

Aistreoga le Brandáil CCPL 2019 © Comhairle
Cathrach agus Contae Phort Láirge
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Crunniú Cás-Staidéir i bPhort Láirge le hionadaithe ó
naoi gcomhpháirtí tionscadail ©CCCPL

Múrphictiúir i gcomhair Phobail: obair ealaíne le
Studio Yasja 2019 © Comhairle Cathrach agus
Contae Phort Láirge/ Tionscadal na mBallaí
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PLEAN STRAITÉISEACH CCPL 2021-2025,
CÉIM II

Aches and Maser, Ballaí Phort Láirge 2020 ©
Tionscadal na mBallaí
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FÍS CCPL

RÉAMHRÁ

“Nuálaíocht agus fás uilechuimsitheach, inbhuanaithe a

Tá mar aidhm le Plean Straitéiseach CCPL, Céim II tógáil ar an méid a

sholáthar i gcomhair earnálacha cultúir agus cruthaithea-

baineadh amach faoi Chéim I agus féachfar le ceantar Shráid Uí Chonaill

cha oirdheisceart na hÉireann; a bheith ina háit shainiúil,

sa chathair a fhorbairt faoi na príomh-théamaí a leagtar amach thíos.

tharraingteach do chroílár Phort Láirge, áit atá oscail-

Tacóidh an plean leis na téamaí sin mar réimsí tosaíochta don fhás, fad

te, spreagúil agus a chuireann go hollmhór le geilleagar

a cheadófar cuir chuige solúbtha ar dheiseanna de réir mar a thagann

cruthaitheach, eolais agus cuairteora na cathrach”.

siad chun cinn faoi shaolré an phlean. Faoi láthair, is í Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge a bhainistíonn an tionscnamh CCPL sin
go díreach agus leanfaidh sí de bheith ag obair de réir na luachanna
agus na n-aidhmeanna atá leagtha amach sa Phlean Corparáideach

MISEAN CCPL

2019 - 2024. Ní fhéadfaí dul chun cinn a dhéanamh ar an tionscnamh
CCPL sin gan tacaíocht ón iliomad daoine, eagraíochtaí agus gníomhaireachtaí, agus táthar ag súil go bhforbrófar struchtúir rialachais nua

“Pobal bríomhar, cruthaitheach, inbhuanaithe agus tacúil

le go mbeidh an cumas agus an tsolúbthacht ag an tionscnamh sin fás

do chónaitheoirí agus do ghnólachtaí cruthaitheacha,

i dtreonna nua le himeacht aimsire ar bhealaí oscailte, cuntasacha agus

agus ceann scríbe cultúir a thaispeánann an chuid is fearr

trédhearcacha. Is príomh-théama den phlean é an comhoibriú, agus tá

d’oirdheisceart na hÉireann”.

sé scríofa isteach i ngach cuspóir, mar ní neart go cur le chéile agus is
mar sin a bheimid in ann i bhfad níos mó a bhaint amach.
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PRÍOMHTHÉAMAÍ
PHLEAN STRAITÉISEACH
CCPL 2021-2025, CÉIM II
Foirgnimh agus an Úsáid a mBaintear Astu
Tá an ceantar comhdhéanta de líon foirgneamh a bhfuil tábhacht
stairiúil ag baint leo, lena n-áirítear iad siad ina mbíodh aicme na
gceannaithe agus a stórais ghrán, Calafort Phort Láirge, líon banc
agus cuideachtaí trádála. Ba leis na teaghlaigh White, Penrose,
Jacob agus Strangman, ar chomhaltaí de Chumann na gCarad iad,
go leor den tsráid – ba ghnólachtaí tábhachtacha sa cheantar iad
longthógáil, gloine, brioscaí agus grúdaireacht. Mar gheall, i bpáirt, ar
an meath a tháinig ar chúrsaí tionscail sa cheantar seo den chathair,
rinneadh líon de na foirgnimh bhreátha seo a athshamhlú agus tá
siad á úsáid i gcomhair cuspóirí nua, rud a chruthaíonn fuinneamh
agus beocht sa cheantar. Is iad táirgeadh cultúrtha agus tionscal
cruthaitheach croílár an cheantair i gcónaí; meascán de spásanna
oibre móra oscailte agus áiteanna i gcomhair taibhithe, spásanna
poiblí agus spásanna don smaointeoireacht chruthaitheach atá ann,
rud a chuireann le forbairt an phobail agus an ghnó mhiondíola.

Dánlann Ealaíne
Phort Láirge
10

Foirgnimh Phoiblí:
Tá foirgneamh na Gráinsí ar léas ó Chomhairle Cathrach agus Contae Phort
Aistríodh Dánlann Ealaíne Phort Láirge (WGOA) chuig a suíomh nua ag

Láirge ag Granary Café agus ag an Roinn Ailtireachta in Institiúid Teicne-

32/33 Sráid Uí Chonaill agus osclaíodh na doirse in 2020. Tá bailiúchán

olaíochta Phort Láirge (WIT). Reáchtálann an Roinn Ailtireachta a cláir

buan in WGOA, Bailiúchán Ealaíne Bardasaí Phort Láirge, a thosaigh pobal

acadúla ón suíomh seo ar Shráid Uí Chonaill agus cuireann leis beocht na

Chumann na gCarad sna 1930í.

háite, agus is acmhainn thábhachtach í don staidéar uirbeach agus don
taighde ar cheantar Cheathrú Cultúir Phort Láirge.

Tá sé beartaithe spás ilfheidhmeach solúbtha a sholáthar ag 16-18 Plás
Barker, spás ar urlár na talún i mbloc árasán ina gcónaíonn tionóntaí
tithíochta sóisialta, chun freastal ar an ngá le spás don oideachas pobail,
chun cabhrú le lánpháirtiú imirceach sa phobal agus mar ionad don ghníomhaíocht chruthaitheach agus chultúir, lena n-áirítear féilte, imeachtaí,
comhdhálacha agus a thuilleadh.
Garter Lane
Foirgneamh cónaitheach agus ionaid tráchtála ar urlár na talún a bhíodh i

Arts Centre

7 Sráid San Tomás (Cúirt San Tomás). Tá sé beartaithe The Rogue Gallery
and Studios agus Tionscadal na mBallaí a aistriú isteach san fhoirgneamh
seo chomh luath agus a bheidh sé oiriúnach don fheidhm.
Is le Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge é Garter Lane Arts Centre, 22 Sráid Uí Chonaill, agus tá sé ar léas ag Barker Trust agus é le bheith
rite mar Ionad Ealaíon. Cuirtear méid ollmhór rannpháirtíochta pobail ar fáil
san fhoirgneamh, agus éascaítear ealaíontóirí agus saothar chruthaitheach,
déantar obair amharclannaíochta agus amharc-ealaíne, agus tugtar tacaíocht do ghrúpaí agus do dhaoine aonair.
Garter Lane 2 / 5 Sráid Uí Chonaill – Tá an foirgneamh seo ar léas fadtéarmach ó Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge ag Barker Trust
lena úsáid ag Garter Lane Arts Centre chun críocha riaracháin, mar spásanna d’ealaíontóirí cónaithe agus i gcomhair imeachtaí eile. Cuireadh iarratas
ar mhaoiniú isteach chuig an Roinn Oidhreachta, Cultúir agus Gaeltachta
chun an foirgneamh a athchóiriú. Dhéanfaí an foirgneamh níos éifeachtaí ó
thaobh an fhuinnimh de ach é a athchóiriú, agus chuirfí spás breise ar fáil i
gcomhair oifigí, rannpháirtíochta pobail agus ealaíontóir cónaithe.
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Príobháideach
Foirgnimh faoi úinéireacht phríobháideach: tá líon foirgneamh faoi úinéireacht
phríobháideach sainaitheanta ag CCCPL a d’fhéadfaí feidhm nua a thabhairt
dóibh chun iad a úsáid i gcomhair cúrsaí cultúir agus cruthaitheacha.
3 & 4 Sráid Sheoirse Mhór (Teach an tSagairt); is le Deoise Phort Láirge agus
Leasa Móire iad na foirgnimh seo agus tá siad ar léas ag Comhairle Cathrach
agus Contae Phort Láirge. Tá siad ar an Taifead ar Dhéanmhais Chosanta
arna choimeád ag CCCPL. Is iomaí úsáid a d’fhéadfaí a bhaint as na foirgnimh
seo, lena n-áirítear úsáid tríú leibhéal/fiontraíochta ag WIT nó ag forbróir
príobháideach, nó mar ionad i gcomhair léiriú cultúir/oiliúint chultúir. Ní mór a
choinneáil ar aird gur ghné thábhachtach agus fheiceálach sa tsráid-dreach iad
agus go gcuireann siad le tréithe galánta agus stairiúla Shráid Sheoirse Mhór.
Tá Drioglann Phort Láirge ag bun agus barr na Ceathrún Cultúir. William
Strangman a bhunaigh an Drioglann sa bhliain 1792 mar ghrúdlann. Déantar
Waterford Whiskey sa drioglann anois, uisce beatha ardcháilíochta a dhíoltar
ar fud an domhain. Táthar ag súil go dtosófar turais timpeall na drioglainne ar
siúl, lena n-áirítear seanfhoirgneamh na drioglainne, a bhfuil riocht an-mhaith
air fós. D’fhéadfadh sé sin a bheith ina ábhar tarraingteach ollmhór don chuid
de straitéis margaíochta Shean-Oirthear na hÉireann a phléann le daoine atá
“fiosrach faoin gcultúr”, chomh maith le húsáideoirí an Ghlasbhealaigh.
Oifigí táirgthe agus sean-chlólann an nuachtáin Munster Express. Is dhá
fhoirgneamh shuntasacha iad seo i gceantar CCPL atá lonnaithe ar Shráid
Hanover agus ar Chnoc San Tomás. Tá nasc mór oidhreachta agus cultúir ag an
dá fhoirgneamh leis an gceantar agus tá gnólachtaí agus eagraíochtaí lonnaithe
iontu, amhail South East Maker Space (SEMS).
Drioglann Phort Láirge
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Caiféanna / Tithe Tábhairne / Bialanna & Óstáin: Tá CCPL ina hóstach do
sholáthróirí fáilteachais éagsúla, ina measc;
• Tithe Tábhairne: Tullys Bar, Tom Mahers, Henry Downes & Co, J&K
The Granary Café

Walsh, T&H Doolans.
•
Caiféanna/Bialanna: The Granary Café, The Old Couch Café, Bell
Pepper agus eile.
• Óstáin: Dooleys Hotel, Treacys Hotel, The Fitzwilton Hotel agus The
Granville Hotel.
• Is iomaí miondíoltóir neamhspleách sa cheantar a chuireann beocht
sa tsráid. Tá aghaidheanna siopa breátha ann agus raon táirgí i
gcomhair phobail éagsúla, ar ábhair spéise iad do chustaiméirí a
bhfuil eispéireas uathúil siopadóireachta uathu.

Foirgnimh fholmha
Tá roinnt foirgneamh fholamh nó tearc-úsáide ag CCPL faoi láthair. D’fhéadfaí
iad a athghiniúint chun an fhís straitéiseach a bhaint amach, eadhon claochlú
áit-bhunaithe sa cheantar. Tá iarratas déanta ag CCCPL ar mhaoiniú ón gCiste
Athghiniúna agus Forbartha Uirbeach (URDF) chun tacú leis an aidhm seo a
leanas: “An chathair is éasca in Éirinn le bheith ag maireachtáil inti a chruthú,
trí bhíthin cathair ghlas, shláintiúil, shábháilte a chruthú; cathair atá comhtháite
go sóisialta, ina bhfuil tithíocht inacmhainne agus éagsúil nasctha le hiompar
poiblí caoithiúil, agus bonneagar siúil agus rothaíochta a chuireann ar chumas
daoine a bheith ina gcónaí, ag obair agus ag spraoi inti; cathair ina gcruthaítear
nuálaíochtaí lena mbrúitear clár oibre sóisialta agus eacnamaíochta níos leithne
chun cinn agus lena soláthraítear torthaí inbhuanaithe don rathúnas ar fud na
Cathrach, an Chontae agus réigiún an Oirdheiscirt.”

1

Má éiríonn leis an iarratas, úsáidfear an maoiniú chun tacú le forbairt ar an ríocht
phoiblí de chuid CCPL agus roinnt foirgneamh sainaitheanta tábhachtacha sa
cheantar a cheannach agus a uasghrádú chun tacú le haidhmeanna an iarratais
ar URDF agus le Plean Straitéiseach CCPL 2021-2025.
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FOIRGNIMH
Cuspóirí
Méadú a chur ar an úsáid a mbaintear as foirgnimh CCPL, agus oidhreacht ailtireachta thábhachtach an cheantar á cur san áireamh,
na gníomhaíochtaí cultúir agus imeachtaí a ndéantar soláthar dóibh iontu a chur os comhair an phobail ar an tslí is feiceálaí agus
is féidir.
Líon foirgneamh dea-bhainistithe a bhunú i CCPL le bheith ina spásanna cuimsitheacha a bheifear in ann a úsáid mar mhoil ghníomhaíochta do ghrúpaí agus d’eagraíochtaí fad a thugtar aghaidh ar rátaí folúntais sa cheantar.

Gníomhartha
7/8 Sráid San Tomás a fhorbairt le bheith ina mol ealaíon agus cruthaitheachta (Áras Ealaíon CCPL) a thacóidh le raon eagraíochtaí
agus tionscal cruthaitheachta.
Scrúdú a dhéanamh ar 16/18 Plás Barker a úsáid mar bhunáit don oideachas agus cruthaitheacht aosach; ranganna ealaíne,
stiúideo rince, spás cleachtaidh do chóir.
Comhoibriú le páirtithe leasmhara CCPL chun foirgnimh a úsáid mar sheomraí ranga, mar sheomraí cruinnithe le deasca sealadacha i gcomhair tionscadal ealaíne, spás ceardlainne i gcomhair oibrithe ceardaíochta, áit taispeána ealaíne sealaíochta (fuinneog),
ranganna drámaíochta ar an deireadh seachtaine, ranganna amharc-ealaíne i gcomhair óige an cheantair, taispeántais chócaireachta.
Scrúdú a dhéanamh ar roghanna maidir le bainistiú tógála e.g. grúpaí/eagraíochtaí agus grúpaí deonacha
Scrúdú a dhéanamh ar fhoirgnimh i gceantar Shráid Uí Chonaill a mbeadh oiriúnach chun tob-ionaid a óstáil i gcomhair ealaíontóirí
agus cleachtais chultúir.
Prótacail shoiléire a fhorbairt maidir le cé na daoine a úsáideann spásanna agus conas a ndéanfar na spásanna sin a chothabháil.
Féachaint lena chinntiú gur féidir tosaíocht a thabhairt do na spásanna i bhfoirgnimh CCPL ar leibhéal na sráide i gcomhair rochtain ar spásanna cultúir chun muintir na háite agus cuairteoirí a mhealladh chun páirt a ghlacadh i gníomhaíochtaí.
Breithniú a dhéanamh ar bhealaí chun níos mó rannpháirtíochta pobail a spreagadh, nó chun feabhas a chur ar fhéiniúlacht CCPL
mar an áit ina ngintear cultúr i gCathair Phort Láirge.
Fiosrú a dhéanamh ar roghanna éagsúla chun foirgnimh CCPL a dhéanamh uilechuimsitheach go sóisialta do gach duine ar mian
leo úsáid a bhaint astu.
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AN RÍOCHT PHOIBLÍ
Tugtar tús áite do na daoine i gCeathrú Cultúir Phort Láirge. Tá an ceantar seo
comhdhéanta de dhaonra cónaitheoirí atá ag éirí níos idirchultúrtha an t-am ar
fad, lucht na n-ealaíon agus gnólachtaí. Bíonn siad go léir ag idirghníomhú lena
chéile agus is ríthábhachtach go n-éascódh an ríocht phoiblí ceantar uilechuimsitheach a bheadh oiriúnach le bheith ag cónaí, ag obair agus ag spraoi ann.
Is i gCathair Phort Láirge atá an méid is airde sa tír de ríocht phoiblí thosaíochta, inbhuanaithe, fheabhsaithe, i gcoibhneas le méid na cathrach. Meastar gurb
í an eiseamláir sa dea-chleachtas í ó thaobh soghluaisteachta inbhuanaithe.
Go bunúsach, is ionann cathracha insiúlta agus timpeallachtaí tógtha atá éasca
maireachtáil iontu agus a mbíonn saol folláin, sona agus sláintiúil ag na daoine
a chónaíonn agus a oibríonn iontu. Is éasca fostaíocht a choimeád iontu agus
meallann siad daoine fásta, teaghlaigh agus leanaí. Mar gheall ar chosáin agus
saoráidí siúil eile, cuirtear méadú ar luach na réadmhaoine, cuirtear turasóireacht chun cinn agus brúitear forbairt eacnamaíochta chun cinn, mar is gné
chinntitheach do dhaoine é agus iad ag lorg áite le cónaí, le hoibriú agus le
bheith ag spraoi ann. Tá an insiúltacht ag croílár iompar talún éifeachtach i
gceantar uirbeach. Is í an modh iompair is saoire fós í agus dá bharr sin, gearrtar síos ar chostais don daoine aonair agus ar chostais phoiblí. Ceann de na
buntáistí is mó atá ag an insiúltacht ná an laghdú ar lorg gluaisteán sa phobal.
Mar gheall go roghnaíonn níos mó daoine siúl seachas tiomáint nó iompar poiblí a úsáid, laghdaítear astaíochtaí carbóin agus cuirtear spás ar fáil. Dá bharr
sin, áirítear riochtaí sláinte níos fearr agus caighdeán beatha níos fearr ar na
buntáistí a bhaineann le níos lú astaíochtaí, agus mar sin, laghdú ar an méid a
chuirtear leis an athrú aeráide domhanda. Bainfidh Cathair Phort Láirge tairbhe
eacnamaíochta agus comhshaoil as a bheith níos insiúlta.

An Scéim Feabhsúcháin atá beartaithe don Ríocht
Phoiblí
Tá scrúdú déanta ag Rannóg Ailtireachta CCCPL agus réamh-dhearadh forbartha acu i gcomhair feabhsuithe ar an ríocht phoiblí ar Shráid Uí Chonaill. Sa
dearadh sin, scrúdaítear roghanna i gcomhair teorannú páirteach do choisithe,
láthair thuirlingthe, páirceáil, ceansú tráchta, luas agus conas a fhéadfaidh rothaithe rochtain a dhéanamh ar Ghlasbhealach Phort Láirge agus ar an gCathair
ach úsáid a bhaint as córas tráchta in aghaidh an tsrutha.
Is féidir achoimre a thabhairt ar an bpríomhsholáthar d’fheabhsuithe ar an
ríocht phoiblí ar Shráid Uí Chonaill mar seo a leanas:
• ‘Seomra suí’ poiblí a chruthú, a bhfuiltear le féachaint air mar spás
comhroinnte, féinrialaithe ina dtugtar tosaíocht do choisithe, a
mhéadóidh dromlach na ríochta poiblí ó Chearnóg John Roberts go
dtí an áit a dtagann an Glasbhealach isteach sa chathair. Is féidir le
rothaithe dul síos Sráid Uí Chonaill via socrú dhá bhealach in aghaidh
an tsrutha ar dhromchla comhroinnte.
•
An ardchaighdeán ábhar atá in úsáid sa chathair go dtí seo a
choimeád, cur leo agus iad a láimhseáil ar bhealach a chruthóidh
éagsúlacht agus dath sainiúil. Smacht a choinneáil ar línte na sráide le
troscán sráide nuálach, scáiliú agus tírdhreachú bog chun spásanna
cruinnithe agus spásanna ciúine a sholáthar.
• Comhfhorbairt áite chruthaitheach a thabhairt isteach do dhaoine
ar gach aois agus as gach cúlra; saol sráide bríomhar, sceidealú
soilse, spás i gcomhair taibhiú poiblí, aontaí sráide a sholáthar trí
bhíthin trácht a chur ar mhalairt slí go sealadach, ealaíon phoiblí a
bheadh á roghnú go cliste, áit chompordach le bheith ag siúl ann,
naisc shoiléire chuig an gcuid eile den chathair agus aghaidheanna
sráideanna bríomhara.
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Fís den ríocht phoiblí ar
Shráid Uí Chonaill 2019
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AN RÍOCHT PHOIBLÍ
Cuspóirí
Ullmhú don Phleanáil i gcomhair scéim feabhsúcháin don ríocht phoiblí i gCeathrú Cultúir Phort Láirge agus an phleanáil sin a chur i gcrích.
Tuilleadh Spásanna Glasa/Spásanna Poiblí/Spásanna Comhroinnte a thabhairt isteach laistigh den CCPL lena chinntiú go mbeidh áiteanna lena
thaobh ag an bpobal lena n-úsáid agus spásanna ar fáil i gcomhair beochana sráide, margaí agus siamsaíocht. A chinntiú go n-aithneofar CCPL mar
áit shainiúil, bhríomhar agus chruthaitheach i gcomhair gach duine atá ag cónaí agus ag obair ann nó a thugann cuairt air.
Ailíniú le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe ábhartha na Náisiún Aontaithe a chinnteoidh inbhuanaitheacht fhadtéarmach ríocht phoiblí na
Ceathrún Cultúir.

Gníomhartha
Fiosrú a dhéanamh ar thionscadail nua le cur leis an “gComhaontú Glas”, go háirithe Bauhaus Eorpach Nua, chun CCPL a dhéanamh inbhuanaithe,
uilechuimsitheach agus sármhaith ó thaobh na haeistéitice de sa todhchaí.
Spásanna poiblí/glasa breise a thabhairt isteach laistigh de CCPL i gcomhair cónaitheoirí agus cuairteoirí.
Comhoibriú le Rannóg na mBóithre i CCCPL chun scéim soilsithe nua a cheapadh chun an ceantar a fheabhsú le go mothóidh daoine slán sa
cheantar.
Scrúdú a dhéanamh ar limistéir a n-ainmnítear iad mar limistéir ilúsáide e.g. áiteanna i gcomhair ceoltóirí sráide, stainníní margaidh, etc.
Bonneagar rothar a shuiteáil i CCPL chun saoráidí níos fearr a chur ar fáil do thurasóirí a thagann as Glasbhealach Phort Láirge.
Ár gcuspóirí maidir le comhfhorbairt áite agus leis an ríocht phoiblí a ailíniú chun soláthar a dhéanamh do na healaíona amuigh faoin aer agus do
spásanna cruthaitheacha.
Glao oscailte maidir le troscán sráide a rolladh amach chuig an bpobal ealaíontóirí.
Comhoibriú leis an nGarda Pobail chun braistint sábháilteachta agus slándála a chothú.
Scrúdú a dhéanamh ar an PPS – Project for Public Spaces i gcomhoibriú le cuspóirí um chomhfhorbairt áite chun an úsáid is fearr is féidir a bhaint
as an ríocht phoiblí.
Fiosrú a dhéanamh ar áiteanna oiriúnacha lena bhforbairt mar áiteanna súgartha do leanaí.
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COMHFHORBAIRT ÁITE
Is é an sainmhíniú ar chomhfhorbairt áite a thugtar sa Fís den
ríocht phoiblí ar Shráid Uí Chonaill 2019
“Le comhfhorbairt áite, spreagtar daoine chun spásanna poiblí
a athshamhlú agus a athchruthú mar chroílár gach pobail.
Le comhfhorbairt áite, treisítear an nasc idir daoine agus na
háiteanna a roinneann siad. Déanann comhfhorbairt áite tagairt
do phróiseas comhoibríoch ina bhféadfaimid ár ríocht phoiblí
a mhúnlú d’fhonn luach comhroinnte a uasmhéadú. Is mó ná
dearadh uirbeach níos fearr a chur chun cinn atá i gceist. Le
comhfhorbairt áite, éascaítear patrúin úsáide chruthaitheacha,
tugtar aird faoi leith ar na féiniúlachtaí fisiceacha, cultúrtha agus
sóisialta a shainmhíníonn áit agus a thacaíonn le meastóireacht
leanúnach a dhéanamh uirthi.” Le próiseas na comhfhorbartha
áite, déantar na réitigh ‘níos éadroime, níos tapúla agus níos
saoire’ atá in ann spásanna a athrú ar chostas inacmhainne
agus i mbeagán ama a chur chun cinn. Faightear inspioráid
freisin sa chomhoibriú idir Foras Ailtireachta na hÉireann agus
an Tionscadal Athshamhlaithe de chuid Éire Ildánach, lena
bhféachtar le “héisteacht leis na daoine is mó a bhfuil baint
acu le tionscadail dhearaidh, ligean dóibh a bheith páirteach
iontu agus comhoibriú leo, ar bhealach fónta.”

18

COMHFHORBAIRT ÁITE
Cuspóirí
Beatha agus beocht a thabhairt do Cheathrú Cultúir Phort Láirge trí bhíthin áiteanna agus
spásanna a phleanáil agus a dhearadh in gcomhar leis na daoine a mbaineann úsáid astu.

Gníomhartha
Comhoibriú le heagraíochtaí (gnó, fiontar sóisialta, pobal, oideachas) agus leis an bpobal
chun deiseanna díospóireachta a chruthú, ina measc cinn faoi fheabhsúcháin ar an ríocht
phoiblí.
Léiriú spéise bliantúil/rialta ag CCPL sa chomhfhorbairt áite a chur ar bun chun soláthar
a dhéanamh do bheocht a chur i spásanna poiblí agus d’úinéireacht a ghlacadh orthu, le
comhoibriú agus rannpháirtíocht an phobail ag croílár an ruda.
Comhalta de choiste stiúrtha CCPL a mholadh le bheith mar comhalta den Ghrúpa Bainistithe Lár na Cathrach, de Choiste Winterval agus de chomhlachtaí cinnteoireachta eile,
lena mholadh go mbeadh CCPL páirteach i gcaiteachas cathair-bhunaithe ar chlárú agus
ar ghníomhaíochtaí eile.
Fochoiste/fóram comhaltaí pobail a chur le chéile chun a nguth a thabhairt isteach sa
chinnteoireacht agus sa dearadh maidir le spásanna poiblí.
Scrúdú a dhéanamh ar dheiseanna chun maoiniú ón Aontas Eorpach a fháil don chomhfhorbairt áite, e.g. URBACT, Interreg, etc.
Bróicéir comhfhorbartha áite a fhostú agus soláthar a dhéanamh do dheiseanna foghlama/
oiliúna i gcomhair Coiste Stiúrtha CCPL, ionadaithe pobail agus páirtithe leasmhara, maidir
le comhfhorbairt áite.
Tacú le cur i bhfeidhm ghníomhaíochtaí margaíochta agus tacaíochta CCPL a chuireann
beocht sa tsráid.
Cur leis an gcoincheap maidir le Conair Chumann na gCarad chun teicneolaíocht dhigiteach a chur san áireamh.
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COMHOIBRIÚ
Is príomh-théama é an comhoibriú a chuireann taca faoi Phlean Straitéiseach CCPL.

Cuspóir

Is é comhoibriú le páirtithe leasmhara, leis an bpobal, le healaíontóirí, le gnólachtaí

A chinntiú go mbeidh an comhoibriú mar thaca faoi fhís agus misean thionscad-

agus le heagraíochtaí an príomhrud a bhrúfaidh na gníomhartha sa phlean chun

al CCPL; teagmháil a dhéanamh le gach duine atá rannpháirteach sa réimse trí

cinn. Trí bhíthin pleanáil agus cur i bhfeidhm a dhéanamh, agus oibriú i gcomhar lena

bhíthin an tsaoil, na hoibre agus na fóillíochta, agus féachaint lena chinntiú go

chéile, beifear in ann tionscadail a ghníomhachtú ar bhealaí fónta. Glactar leis gur trí

gcuirfear a nguthanna san áireamh sa chinnteoireacht.

bhíthin gníomhartha comhoibríocha a sholáthrófar gach cuspóir sa phlean.

Gníomhartha
Beidh an comhoibriú mar chuid lárnach de ghníomhartha gach cuspóra i bPlean Straitéiseach CCPL.
Dul i dteagmháil le páirtithe leasmhara, e.g. Bord Oideachais agus Oiliúna Phort Láirge, Ógtheagmháil, Oideachas Aosach agus Pobail, WIT, ISU, agus ionadaithe
gnó, pobail agus an luchta chruthaithigh chun guthanna ábhartha a thabhairt isteach sa díospóireacht agus sna gníomhartha.
Tacú le comhoibriú le WIT/TUSE, e.g. deiseanna taighde i réimsí nua amhail forbairt nuála, cathracha cliste, etc.
Oscailteacht do dheiseanna nua um chomhoibriú a chothú, de réir mar a thagann na deiseanna sin chun cinn, e.g. líonraí AE, fiontar sóisialta, etc.
Comhoibriú le Clár Éire Ildánach Phort Láirge ar ghníomhaíochtaí lena gcuirtear cuspóirí “bPobal Ildánach” i gcrích.
A bheith rannpháirteach i ndeiseanna comhoibrithe maidir le forbairt ar Na Céanna ó Thuaidh i bPhort Láirge agus fanacht ar an eolas fúthu.
Saineolas cruthaitheach agus eile a fháil maidir le modhanna chun an pobal a dhéanamh rannpháirteach i ndáiríre, as a leanfadh gníomhartha soiléire agus nithe
inseachadta i gcomhair pobal CCPL.
Banc sonraí faisnéise a chruthú as acmhainní CCCPL agus acmhainní eile, e.g. CSO, ceantair bheaga, sonraí faoi imircigh, etc. chun tacú le hobair CCPL.
Imeachtaí agus féilte a cheapadh a spreagfaidh an comhoibriú agus tacú leo; Lá na hAfraice, Lá na Polainne, Lá Fhéile Pádraig agus imeachtaí a chothaíonn
mórtas áite agus mórtas daoine.
Oibriú le Coiste Phort Láirge um Fhorbairt Pobail Áitiúil chun gníomhartha ábhartha i Straitéis Imirceach Phort Láirge 2020 – 2023 a chur i bhfeidhm.
Úsáid a bhaint as 16/18 Plás Barker mar mhol pobail chun comhoibriú idir an pobal, cónaitheoirí agus lucht gnó a spreagadh.
Comhoibriú inmheánach a chothú i CCCPL; cruinnithe rialta CCPL a eagrú chun scrúdú a dhéanamh ar cé na tionscadail is féidir a bhrú chun cinn.
Clár fógraí a sholáthar sa cheantar chun pobal CCPL a choinneáil ar an eolas faoi imeachtaí atá le teacht.
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MARGAÍOCHT
Is tábhachtach é scéal Cheathrú Cultúir Phort Láirge a insint trí bhíthin

Cuspóir

cumarsáid rialta ar bhealaí éagsúla chun muinín a chothú, chun faisnéis a
sholáthar agus chun saintréith an cheantair a léiriú. Tá scileanna iontacha

Comhoibriú le páirtithe leasmhara CCPL go léir chun plean comhtháite mar-

ag daoine cruthaitheacha maidir le scéalta a insint trí mheáin éagsúla, agus

gaíochta agus brandála a cheapadh lena gcinnteofar comhleanúnachas an

cabhróidh sé sin, in éineacht leis na meáin shóisialta, nuachtáin, láithreáin

bhranda agus lena gcinnteofar go mbeidh scéal na Ceathrún Cultúir ar fáil do

ghréasáin agus bearta eile, chun scéal CCPL a chur in iúl. Is cuid tháb-

chách trí bhíthin cumarsáid láidir agus brandáil infheicthe.

hachtach í brandáil chomhleanúnach infheicthe ar fud an cheantair lena
shainaithint gur chomharsanacht chruthaitheach í, a bhfuil luachanna an
chairdis, na comhroinnte agus an chomhoibrithe ina croílár.

Gníomhartha
Comhoibriú le heagraíochtaí laistigh de CCPL chun an branda Comharsanacht Chruthaitheach a thógáil, e.g. Bord Oideachais agus Oiliúna Phort Láirge, Scoil
Ailtireachta WIT, Garter Lane Arts Centre.
Plean Margaíochta láidir i gcomhair Ceathrú Cultúir Phort Láirge a cheapadh agus a chur i bhfeidhm, plean a bheidh ina threochlár straitéiseach i gcomhair
cumarsáid agus brandáil CCPL i gCéim II (2021-2025)
A bheith ina chomhpháirtí le heagraíochtaí na n-ealaíon atá bunaithe i CCPL chun leanúint de bheocht a chur sa cheantar agus branda uathúil a thógáil a
bhainfidh go sonrach leis an gceantar, e.g. Tionscadal na mBallaí, The Rogue Gallery etc.
An tionscadal “Brandáil Sráide” a rolladh amach chun leanúint de bheocht a chur sa cheantar trí bhíthin oibriú le healaíontóirí, gnólachtaí agus grúpaí pobail
áitiúla.
Scrúdú a dhéanamh ar bhrandáil Margaí CCPL trí bhíthin fodhlíthe Corrthrádála a fháil chun deis a thabhairt don lucht cruthaitheach a dtáirgí a thaispeáint i
margadh cruthaitheach agus bríomhar ainmnithe.
Comhoibriú le gnólachtaí áitiúla a mhéadú chun ábhar promóisin CCPL a dhéanamh inrochtana dóibh lena úsáid chun a ngnólachtaí a chur chun cinn mar chuid
den Cheathrú Cultúir.
Leathanach sócmhainní digiteacha a chruthú ar láithreán gréasáin CCPL chun deis a thabhairt do pháirtithe leasmhara rochtain láithreach a fháil ar bhrandáil
amhail lógónna, tras-haitseáil, etc.
Straitéisí margaíochta éagsúla a fhiosrú chun spéis nua sa Cheathrú Cultúir a chothú agus chun líon na gcustaiméirí sa cheantar a ardú.
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RIALACHAS
Is é ról an dea-rialachais, próisis chinnteoireachta maithe a éascú, cuntasacht a éascú agus próisis a shruthlíniú. Is ríthábhachtach go dtabharfaí struchtúir rialachais ábhartha isteach, agus go
mbainfí úsáid éifeachtach astu, le go n-éireoidh le CCPL. Is í Comhairle Cathrach agus Contae
Phort Láirge an bainisteoir tionscadail reatha ar thionscnamh CCPL, le cúnamh ó Choiste Stiúrtha
CCPL. Geallaimid roghanna a bhaineann le cineálacha eile rialachais a scrúdú agus úsáid éifeachtach a bhaint astu le linn shaolré an phlean seo.

Cuspóir
Forbairt ar struchtúir láidre rialachais a éascú lena gcuirfear ar chumas thionscadal CCPL a lánacmhainneacht shóisialta agus eacnamaíochta a bhaint amach ar bhealach trédhearcach agus cuntasach.

Gníomhartha
Taighde a dhéanamh ar shamplaí de dhea-chleachtas maidir le cuideachtaí a bunaíodh chun críocha comhchosúla.
Machnamh a dhéanamh ar an ról a bheidh ag CCCPL, ag Coiste Stiúrtha CCPL agus ag páirtithe
leasmhara eile i struchtúr cuideachta agus cinneadh a dhéanamh ina leith.
Saineolas a fháil chun an Coiste Stiúrtha a threorú tríd an bpróiseas sin.
Comhphlé le CCCPL a éascú i ndáil le cuspóir, dul chun cinn agus nósanna imeachta na cuideachta.
Ról agus struchtúr chuideachta CCPL a chinneadh; CLG, fiontar sóisialta, etc.
Misean, fís, bunreacht agus airteagail chomhlachais i gcomhair cuideachta CCPL a chomhaontú.
Fiosrú a dhéanamh ar dheiseanna chun tacú le forbairt fiontair shóisialta i gcomhair eagraíochtaí
agus gnólachtaí atá ag teacht chun cinn i CCPL.
Deiseanna maoiniú a thagann chun cinn do chuideachta CCPL agus/nó do CCPL a scrúdú agus
freagra a thabhairt orthu.
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TAGAIRTÍ :
Rialtas na hÉireann; Tionscadal Éireann 2040
Tionól Réigiúnach an Deiscirt; Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch i gcomhair Réigiún an Deiscirt
Plean Forbartha CCCPL; https://www.waterfordcouncil.ie/departments/planning/index.htm
Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge; Plean Corparáideach 2019-2024
Leabharlanna Phort Láirge; Plean Forbartha na Leabharlann
Ealaíona Phort Láirge; Fís Chomhroinnte i gcomhair na hEalaíona i bPhort Láirge
Éire Ildánach; https://www.creativeireland.gov.ie/en/about
Lámhleabhar um Dhearadh Uirbeach na hÉireann: Treoir maidir le Dea-chleachtas 2009;
https://www.opr.ie/wp-content/uploads/2019/08/1999-Urban-Design-Manual-1.pdf

BUÍOCHAS
Gabhtar buíochas le gach duine a bhí páirteach i gcur i bhfeidhm “Ceathrú Cultúir i gcomhair Phort Láirge”
agus le Coiste Stiúrtha Cheathrú Cultúir Phort Láirge as an am agus an fuinneamh a chaith siad ar thacú le
cáipéis Chéim II a ullmhú.
Údair: Kieran Kehoe, Stiúrthóir Seirbhísí, Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge; Katherine Collins,
Bainisteoir Tionscadail Cheathrú Cultúir Phort Láirge; Emma Haran,
Cumarsáid agus Idirchaidreamh Pobail Cheathrú Cultúir Phort Láirge.

DÉAN TEAGMHÁIL LINN:
Láithreán Gréasáin: www.waterfordculturalquarter.ie
Ríomhphost: culturalquarter@waterfordcouncil.ie
Oifig: Dánlann Ealaíne Phort Láirge, 31 Sráid Uí Chonaill, Phort Láirge.

23

Cheathrú Cultúir Phort Láirge

24

