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1. PIAŢA O’ CONNOR  
 

 
 

 

Pentru a vedea cu exactitate locatia acestor puncte de interes, verificaţi harta de la finalul acestei broşuri 

 

 

 

2. PRIMĂRIA 
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Tullamore  
 

(An Tulach Mhór), în Gaelică “Dealul înalt”, este un oraș bine conservat, cu o populație de 14 mii 

de locuitori, un exemplu de planificare provincială, în unul din cele mai bune momente ale sale. 

Dealul se referă probabil la terenul relativ înalt din spatele intersecției străzilor O’Moore și 

Cormac, loc în care se găsea pe vremuri moara de vânt a orașului.  

 
 

 
 

 

Situat în inima Irlandei, Tullamore este, din 1832, orașul reședință al comitatului Offaly, cunoscut 

în trecut sub numele de Comitatul Regelui. Orașul este poziționat în vechea câmpie Magh Lena, 

mărginit la nord de culmea Esker (Eiscir Riada), cunoscută și sub numele de Ardan Hill. Orașul 

se află situat, de asemenea, în anticul district Fear Ceall – însemnând “bărbați ai pădurilor” sau 

“bărbați ai bisericilor” (ambele traduceri din gaelică pot fi aplicate). La intrarea in oraș dinspre 

Kilbeggan, se pot vedea sculpturile lui Maurice Harron, care spun povestea locurilor.  

 

 

Acestea sunt amplasate lângă drumul care ocolește orașul, fiind orientate spre vest, către 

Clonmacnoise și Durrow. Statuile lui Harron, situate pe unul din cele 5 drumuri principale ale 

vechii Irlande, sunt simboluri ale tradițiilor cărturărești și bisericești ale comitatului. În perioada 

de la începutul creștinismului, aceste eskere, sau culmi de pietriș, au definit linia care separa 

Irlanda între Leth Ciunn și Leth Moga. La vest se află fluviul Shannon care, în zilele noastre, 

marchează hotarul vestic al comitatului Offaly, pe când la sud găsim munții Slieve Bloom. La est 

se pot observa rămășițele unui vechi vulcan, numit Dealul Croghan. 
 

Orașul Tullamore este situat central, între Dublin la est și Galway la vest. Cu ajutorul drumurilor 

noi și al căii ferate modernizate, Tullamore este la doar 75 de minute depărtare de oricare din cele 

două destinații.  

 

În vremuri de demult, Tullamore se afla pe linia nord-sud a centrelor monastice, printre cele mai 

cunoscute numărându-se Durrow, Rahan, Lynally, și Birr. Tullamore este situat în vechea parohie 

Durrow (a nu se confunda cu orașul de lângă Abbeyleix), faimoasă pentru celebra “Carte din 

Durrow”, care se găsește în biblioteca din Trinity College, dar și pentru crucea înaltă de piatră, 

din secolul al IX-lea AD.  

 

Orașul a fost demult parte a vechiului regat Meath, iar până la colonizarea din secolele XVI și 

XVII, Tullamore făcea parte din pământurile familiei O’Molloy, nume de familie încă des întâlnit 

în oraș. Vechea urbe, dintre canal și calea ferată, a fost în mare parte construită de noii coloniști, 

în principal veniți din Anglia, Scoția si Tara Galilor, între 1700 și 1900.  
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Între 1550 și 1830, vechea reședință de județ a fost Daingean, care pe atunci se numea Philipstown, 

după Philip al 11-lea al Spaniei, soțul reginei Maria, ultima regină catolică a Angliei. Aici și-au 

înființat coloniștii structura administrativă a comitatului, care supraviețuiește și astăzi. Philip a 

fost cel în numele căruia fosta denumire era Comitatul Regelui, nume înlocuit în 1920, în favoarea 

Offaly (Gaelicul Uibh Fhaili – descendenții lui Failge, un posibil contemporan al Sfântului 

Patrick). După 1620, Tullamore a fost în mare parte în proprietatea familiei Moore și, mai târziu, 

Bury, conți de Charleville, care au construit, pe parcursul a 12 ani, între 1800 și 1812, castelul 

cunoscut sub numele de Pădurea Charleville sau Castelul Charleville. Castele mai vechi se pot 

vedea în apropierea Grand Canal, în partea vestică a orașului, la Srah (1588) și Ballycowan (1626). 

 

Orașul, cu o vechime de aproximativ 400 de ani, și-a început dezvoltarea de la 1700, când o 

cazarmă, dimpreună cu casa cea mare a proprietarului, au fost construite în oraș. 

Străzile sunt spațioase, iar casele, dintre care unele datează de la 1740, sunt bine finisate.  
 

 

3. BISERICA METODISTĂ DE LA 1889, SE ÎNALŢĂ ELEGANT DEASUPRA 

CHURCH STREET 
 

 
 

 

 

Clădirile publice ridicate între 1789 și 1900 sunt într-o stare foarte bună, mai ales Judecătoria și 

vechea închisoare, situate pe strada Cormac, în apropierea stației de tren. În partea de sud a 

orașului, cum treci de judecătorie, pe aceeași stradă, se află domeniul Charleville, faimosul castel 

în stil gotic, şi pădurea de stejari. La nord de Tullamore, pe drumul spre Kilbeggan se găsește 

Abația Durrow, cu crucea sa înalta de secol IX, acum adăpostită în vechea abație. Aici se găsea 
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cartea Durrow pana în secolul 17, când a fost “salvată” şi dăruită universității Trinity College din 

Dublin.  

 

Mare parte din expansiunea inițială a Tullamore-ului s-a datorat cazărmii construite în 1716 şi, 

mai apoi, extensiei Grand Canal-ului din 1798. Deşi Canalul lega Tullamore de Dublin, la 1854 

s-a început construirea unei conexiuni a caii ferate cu Dublinul, iar în 1859, a unei a doua 

conexiuni, cu vestul tarii. Expansiunea orașului de după 1850 s-a datorat dezvoltării distileritului 

şi a morăritului, Tullamore fiind sinonim, de câteva secole, cu ideea de mâncare şi băutură bună.  

 

 

Orașul este asociat de mai bine de o sută de ani cu Tullamore Dew, faimosul Whiskey Irlandez, 

care are o istorie de peste două secole. În zilele noastre, orașul adăpostește Tullamore Dew 

Heritage Centre, situat lângă Grand Canal, la Cheiul Bury, într-un depozit consolidat, construit în 

1897. Tullamore mai este asociat şi cu faimosul lichior Irlandez Irish Mist, creat şi dezvoltat aici 

între sfârșitul anilor 1940 şi 1985. 
 

 

 

 

4. DEPOZITUL CONSTRUIT LA 1857, CARE ACUM ADĂPOSTEŞTE TULLAMORE 

D.E.W. VISITOR CENTRE IAR ÎN PRIM PLAN, GRAND CANAL 
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Dintre noii coloniști care au avut o contribuție semnificativă asupra arhitecturii stradale, familia de quakeri 

Goodbody a pus bazele unei fabrici de țigări în 1850. In această perioadă, își fac apariția pe scena afacerilor 

familiile catolice Daly, Egan şi Williams. Familia Molloy a rămas în memorie pentru faimoasa piatră tăiată 

de Tullamore. Fondatorul afacerii familiei Williams a fost Daniel E. Williams. De origine din Ţara Galilor, 

s-a născut în orașul de quakeri Mountmellick în 1848 şi a venit în Tullamore când era doar un baiat de 12 

ani, fară un ban în buzunar. El este creatorul brandului Tullamore Dew (D. E. Williams) de la începutul 

anilor 1900, whiskey de success, exportat în toata lumea. Casa familiei, numita Dew Park, construită la 

1900, poate fi vazută şi astăzi pe drumul către Birr, cum mergi din centru spre domeniul Charleville. 

 

Whiskeyul era fabricat în distileria B. Daly de pe Patrick Street, peste drum de locul unde Williams a lucrat 

în tinereţe. Operaţiunile de marketing şi dozaj le superviza dintr-o clădire somptuoasă de două etaje (încă 

în picioare) de pe Patrick Street şi din magazia din spatele clădirii (părţi din ea mai sunt vizibile şi astăzi). 

În concluzie, la începutul anilor secolului XX, oraşul depindea de producţia de orz pentru distilerit, 

producţia de bere la fabrica lui Egan, vânzarea de Guinness, împreună cu producţia de vaci şi a materialelor 

de construcţie. În ultima categorie intra tăierea pietrei până la 1930, urmată de pietriş, ţiglă şi cărămizi până 

în ziua de astăzi.  

 

Industria locală a trecut testul timpului, fiind astăzi suplimentată de afaceri noi, dar şi de antreprenori din 

SUA - Covidien, Germania (Sennheiser) şi Italia (Zannini), ca să numim câţiva. Printre alte produse locale 

enumerăm faimoşii cârnaţi de Tullamore, ape minerale, lumânări şi alte numeroase produse organice. Dacă 

preferaţi o cină pregatită acasă, măcelarii locali au o gamă variată de produse la cele mai înalte standarde. 

 

Dacă doriţi să faceţi cumpărături în Tullamore, puţeti alege din cele câteva businessuri locale aflate în 

centrul oraşului şi în centrele comerciale din Bridge Street, Colmcille Street, “Main Street” şi Church Road. 

Pentru cumpărături en-gros, există centrul comercial din Cloncollig (Tesco, Aldi, Woodies, etc), de pe 

centură. Pub-urile şi restaurantele (în jur de 50-60) sunt împrăştiate peste tot în oraş şi oferă o gamă variată 

de mâncăruri, de la steak-uri delicioase şi peşte proaspăt, la mâncăruri tradiţionale chinezeşti, italiene şi 

tailandeze. Dacă doriţi o masă tradiţională, recomandăm steak, cartofi, Guinness şi Tullamore Dew. Detalii 

puteţi afla la oficiul turistic din cadrul hotelului. 

 

Începând cu 2015, s-a deschis noua distilerie Tullamore Dew de pe Clonmich Road (centură), construcţie 

care a costat în jur de 35 de milioane de euro, de unde se exportă în jur de un million de sticle anual, număr  

în continuă creştere. Vă invităm să vă bucuraţi de şederea în oraşul nostru. Dacă doriţi, puteţi să vă procuraţi 

un souvenir de la numeroasele centre comerciale sau să achiziţionaţi o carte de la magazinul centrului 

istoric, situat în vecinătatea Tullamore Dew Heritage Center. 
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Muzeul Tullamore Dew (Tullamore Dew Heritage Center) 
 

Tullamore este faimos pentru wiskey-ul său, Tullamore Dew. Muzeul Tullamore Dew aminteşte de rolul 

distileritului în dezvoltarea oraşului, dar şi de impactul pe care Grand Canal l-a avut asupra sistemului de 

transport. După vizită, o degustare a diferitelor tipuri de Tullamore Dew este asigurată. Muzeul şi oficiul 

turistic sunt adăpostite în fosta hală folosită pe vremuri la stocarea whiskey-ului înainte de taxare. 

Tullamore DEW, fondat în 1890 de Daniel E Williams este al doilea cel mai popular whiskey din lume. În 

2010, brandul a fost cedat producătorului scoţian Grants, ca parte a unei afaceri în valoare de 300 de 

milioane de dolari. Pentru mai multe detalii, vizitaţi www.tullamoredew.com precum şi www.tullamore-

dew.org . 

 

 

TULLAMORE DEW VISITOR CENTRE 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.tullamoredew.com/
http://www.tullamore-dew.org/
http://www.tullamore-dew.org/
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MOARA DIN TULLAMORE, LOCUL UNDE D.E. WILLIAMS A ÎNCEPUT LUCRUL CA 

AJUTOR, ÎN ANII 1860 
 

 

 
 

 

 

Centrul Istoric Offaly  
 

Centrul Istoric Offaly este situat pe Bury Quay în Tullamore (www.offalyhistory.com) şi încorporează şi 

Centrul pentru istoria familiei Laois/Offaly, cunoscut şi sub numele de Muzeul Genealogiei Irlandei 

Centrale. De asemenea, aici îşi are sediul şi Societatea Istorică şi Arheologică a comitatului Offaly (fondată 

în 1937 şi reînfiinţată în 1969), care conţine o colecţie extraordinară de materiale istorice şi arheologice 

despre comitat. Clădirea, cîndva un depozit de vin, este astăzi de mare interes pentru istoricii comitatului, 

deoarece aici găsim peste 10 000 de cărţi şi 50 000 de fotografii. Tot în acest spaţiu sunt organizate frecvent 

expoziţii, în colaborare cu Muzeul Tullamore Dew. O cameră de lectură deschisă publicului este 

disponibilă şi poate fi rezervată în fiecare joi seara, iar o gamă variată de studii locale şi copii după 

fotografii vechi sunt puse în vânzare. În cadrul centrului se ţin lunar prelegeri şi alte evenimente culturale. 

Societatea poate fi accesată şi online, unde pot fi cercetate peste 1000 de documente istorice, disponibile 

gratuit şi actualizate cu regularitate. De asemenea, pe grupul de Facebook Offaly History, peste 1000 de 

fotografii care cuprind ştiri şi evenimente din Offaly pot fi accesate. Comitatul Offaly are acum o gamă 

impresionantă de literatură publicată, disponibilă la acest centru și la librăriile locale din Tullamore și din 

alte părți. În jur de patru sau cinci publicații sunt adăugate în fiecare an la lista tot mai mare de materiale. 

Dacă doriți să vă dotați cu istoriile și fotografiile din comitatul Offaly, acesta este locul unde puteți începe. 

Dacă recensămintele din ultimii ani au adus cu ele dorinţa de a aprofunda istoria familiei, aici puteţi verifica 

date de pană la 1820 – vizitând pentru mai multe detalii site-ul www.irishmidlandsancestry.com sau scriind 

un email pe adresa info@offalyhistory.com . 

 

http://www.offalyhistory.com/
http://www.irishmidlandsancestry.com/
mailto:info@offalyhistory.com
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5.  PODUL BURY SAU WHITEHAL DE LA ST. BRIGID’S  

 

 
 

Ce e de făcut în districtul Tullamore 

Tullamore este un oraş liniştit si primitor, unde nu veți simti nevoia să vă grăbiţi. Produsul turistic oferit 

este simplu și autentic. În primul rând, oraşul reprezintă un punct de plecare ideal pentru întreaga Irlandă, 

datorită situarii sale centrale și conexiunilor bune cu autobuzul şi trenul. O săptămână într-unul din 

hotelurile mai mari, impreună cu un bilet de călătorie feroviar și un pachet de golf, reprezintă o vacanță de 

bună calitate. În vecinătatea Tullamore-ului se găsesc locuri frumoase și de interes, nu foarte bine puse în 

valoare de ghidurile turistice. 

 

La vest, se află castelul Srah, castelul Ballycowan, mănăstirile Lynally, Rahan, Lemanaghan, altarul Sf. 

Manchan din biserica Boher și mănăstirea Clonmacnois. Oraşul Clara, cu biserica sa catolică și cu 

îndelungata lui istorie industrială, se află în apropiere. Clara are un centru de vizitatori care se concentrează 

pe istoria turbăriilor Irlandei. În vecinatatea Tullamore-ului se află satele Ferbane și Ballycumber. 

 

La nord, se găseşte crucea înaltă de la Durrow, distileria lui Locke din Kilbeggan, iar lângă Mullingar se 

află Casa Belvedere, odinioară deținută de colonelul Bury din Charleville Forest, Tullamore. Atât Distileria 

lui Locke, cât și Casa Belvedere sunt atracții turistice importante, deschise publicului. La est de Durrow și 

la nord de Tullamore se află mănăstirea St. Hugh la Rahugh și satul Tyrrellspass. Acesta din urmă, un sat-

domeniu, întemeiat de o femeie despre care se spune că era înzestrată cu "o inteligență masculină", contesa 

Jane de Belvedere. Pentru a ajunge în Tyrrellspass și Rahugh, se poate urma vechiul drum spre Tyrrellpass 

de la nord de canal și podul Whitehall sau se poate călători prin Kilbeggan. Ghiduri despre comitat și 

patrimoniul său sunt disponibile atat la Oficiul turistic din Tullamore, cât şi la Muzeul Tullamore Dew. 

 

În partea de est a județului se află Geashill (un sat care făcea parte din domeniul Lordului Digby), Daingean, 

vechea capitală a județului, Rhode, Cloneygowan, Clonbullogue și orașul Edenderry, cu hala pieţei, care a 

aparţinut Lordului Downshire și casa de întâlniri a quakerilor. Langă Daingean se ridică Dealul Croghan 
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(vechiul vulcan). De altitudine redusă, vulcanul merită efortul de a-l vizita, făcând parte dintr-o istorie de 

mai mult de 250 de milioane de ani. Aproape de Daingean pe drumul spre Rhode și Croghan este 

mormântul calugărului Mullen la Kiladerry, despre care credincioşii spun că are puteri miraculoase. 

 

La sud, se află grădinile şi muzeul de științe din cadrul castelului Birr, devenit hotel Kinnitty si Casa Emo 

de lângă Portlaoise. De-a lungul drumului dintre Laois și Offaly se intinde lanţul muntos Slieve Bloom, 

presărat cu popasuri, printre care Cadamstown, Kinnitty (vezi mausoleul în formă de piramidă) și 

Clonaslee. Județul dispune de orașe și sate atractive și autentice, printre care Birr, Banagher, moara 

Belmont cu studiouri artistice și podul peste Shannon.  

 

6.  CASTELUL BALLYCOWAN, AFLAT LA VEST DE TULLAMORE ŞI CARE DATEAZĂ DE 

LA 1620 
 

 
 

 

 

 

În biserica catolică din Mucklagh, pe drumul care duce spre Kilcormac și Birr, se poate vedea vechiul altar 

Tullabeg din anii 1940, proiectat de Michael Scott și realizat în stejar autohton, cu sculpturi de Laurence 

Campbell. Continuând spre sud, găsim orașul Kilcormac, cu minunata sa biserică catolică din 1860, iar 

urmând drumul ocolitor al Kilcormac-ului sau prin Blue Ball (un vechi han), descoperim Parcul 

Sculpturilor din lacul Boora. Parcul are acum un ghid gratuit și frumos - Sculptura în Parklands (Sculpture 

în Parklands) și un site web cu același nume.  

 

 

Aceste locuri sunt pe drumul spre Birr, oraș construit în stil Georgian, unde se găseşte un castel, acum 

muzeu al științei. Birr a fost descris de Mark Girouard ca un oraș Georgian authentic, care nu trebuie ratat. 

Biblioteca oraşului se află într-o fostă capelă de mănăstire construită în stil Pugin, unde se poate vedea un 

facsimil al Evangheliei MacRegol, un manuscris creștin timpuriu. La sud de Tullamore se intend satele 

Shinrone și Moneygall, acum celebre datorită vizitei în 2011 a președintelui Obama la domiciliul 
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strămoșilor săi. Între acestea se află ansamblul monahal al lui Seir Kieran, locul de înmormântare al regilor 

din Ossory. 

 

 

 

BIRR, COUNTY OFFALY 

 

 
 

 

 

LACUL BOORA ŞI PARCUL SCULPTURILOR 
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Fiecare loc are o poveste care merită descoperită. Internetul face posibilă urmărirea acestor povestiri, dar 

nu este un înlocuitor bun al mersului la faţa locului, unde se obţin de la localnici informaţii despre istoria 

și locurile de interes din locurile lor natale. Veți găsi hoteluri bune, cazare și mic dejun, cafenele, pub-uri 

și restaurante de-a lungul drumului, iar localnicii sunt intotdeauna dornici să fie de ajutor. Cel mai bine 

este să zaboviţi puțin, pentru a simţi pe deplin atmosfera relaxantă a Irlandei ascunse. 

 

Abaţia Durrow, Crucea înaltă  

 

şi Pietre de mormânt din crestinismul timpuriu: o frumoasă cruce înaltă de la începutul secolului al IX-lea, 

pietre de mormant vechi și izvorul sfânt al Sf. Columcille pot fi văzute la aproximativ cinci kilometri nord 

de Tullamore, pe drumul spre Kilbeggan (N52). La mijlocul secolului al VI-lea, sfantul Culumcile a 

înfiinţat aici o mănăstire.  

 

Cartea lui Durrow, extraordinarul manuscris din secolul al VII-lea, poate fi văzut în biblioteca Colegiului 

Trinity din Dublin. Acesta s-a aflat în mănăstirea Durrow până la mijlocul secolului al XVII-lea. Spre 

deosebire de Cartea din Kells, nu există nicio veste despre "aducerea cărții acasă". In schimb, toată energia 

a fost dedicată restaurării şi îmbunătăţirii accesului public. Imaginea abaţiei este mult schimbată faţă de 

cea prezentată în Ghidul turistic al Irlandei din anii ‘90. Crucea înaltă, ce datează din secolul al IX-lea, se 

află acum în incinta bisericii construită in anii 1730, în localitate, iar accesul este deschis in fiecare zi, intre 

10 am si 5 pm. Casa Abaţiei Durrow, aflată în apropiere, datează din anii 1830 și este deținută de stat, dar 

este în prezent închiriată unei fundații pentru copii. S-a sugerat că aceasta, împreună cu pădurea-parc 

dimprejur, să devină o fundaţie de tipul celei din Castelul Barretstown, dedicată tinerilor răniți în războaie 

străine. Casa a fost distrusă de IRA la începutul anilor 1920. A fost reconstruită în 1927, in stil Tudor, la 
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un cost de aproape 40.000 de lire, pentru Otway Graham Toler, de către Fratii Duffy din Tullamore. Crucea 

înaltă a fost îndepărtată din interiorul bisericii în anul 2004. Biserica a fost acum adaptată de Oficiul 

Lucrărilor Publice pentru a susține expoziţii care cuprind sculpturi atât de importante pentru istoria creștină 

timpurie a districtului Tullamore și a Irlandei. Biserica a fost restaurată și deschisă publicului în 2012. 

Lordul Norbury, fiul "Judecătorului spânzurat", a fost împușcat aici în ziua de Anul Nou a anului 1839. A 

fost îngropat în zilele de după "Marele Vânt "- ca și cum Dumnezeu însuși și-ar fi exprimat mânia față de 

această încălcare grosolană a drepturilor de proprietate! Cea de-a doua biserică a ritului Bisericii Irlandei 

de la Durrow (1880) poate fi văzută pe drumul naţional N52, astăzi fiind o locuinţă privată. Accesul la 

cimitir a fost permis publicului. 

 

 

 

UŞA DE INTRARE IN VECHEA BISERICĂ DURROW 
 

 
 

 

CRUCEA ÎNALTĂ DIN DURROW, Copie cu bunăvoinţa lui Paul Moore 
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De asemenea, în Durrow se află biserica catolică în stil gotic, care datează din 1831, în vecinatatea 

căreia se afla un vast cimitir, unde sunt înmormantaţi atât localnici, cât şi foste personalităţi din Tullamore. 

Biserica, restaurată cu grijă la începutul anilor 1990, are un interior splendid şi spaţios, cu bolți înalte de 

ipsos. În sala de la intrare se află un memorial al pastorului James O'Rafferty, preot paroh al oraşului 

Tullamore timp de aproape patruzeci de ani. După 1832, O'Rafferty a pus umărul la asigurarea unui loc in 

parlament (Dail) a alesului local. Tot el a ajutat la venirea surorilor Mercy în Tullamore, prin facilitarea 

construirii celui de-al doilea sediu aici, după cel din Baggot Street în Dublin. și care a făcut mult pentru a 

asigura venirea surorilor Mercy la Tullamore ca a două casă după Baggot Street. Frescele înfăţişând 

Patimile lui Cristos, în teracotă franceză, au fost realizate de artistul Robert de Villers și destinate bisericii 

Cardinalului Verdier din Paris. Ne mai fiind necesare, acestea ajung, prin intermediul unei biserici din 

Sandymount, la capela comunității de iezuiți din Tullabeg în anii 1940. După ce aceştia au plecat din 

Tullabeg în 1991, frescele au fost donate bisericii din Durrow, atunci în curs de restaurare. 

 

MĂNĂSTIREA TIHILLY DIN LOUGHAN, DE LÂNGĂ INTERSECŢIA KILDANGAN, 

TULLAMORE 
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Crucea înaltă din Tihilly:  

 

o putem găsi la o distanşă de 5 km de Tullamore, pe drumul catre Clara, la nord de Kildangan (nu este 

semnalată, dar se află vizavi de intrarea în Casa Coleraine). Aici a fost înființată o mănăstire, în secolul al 

VI-lea. Ruinele unei biserici medievale supraviețuiesc împreună cu o Cruce înaltă, situată pe un postament 

rotund, lângă o lespede creștină timpurie. Accesul este permis numai cu acceptul proprietarilor terenului, 

domnul și doamna Don Fox, a căror locuință se învecinează cu drumul din fața site-ului monahal. 

Amplasamentul este minunat şi liniștit, captivant prin frumusețea sa simplă. Vacile care pasc în apropiere 

și, uneori, un taur, întregesc pitorescul peisajului. La frumuseţea locului contribuie deopotrivă frasinii 

bătrâni care încadrează peisajul şi izvorul din apropiere. Frasinii sunt printre cei mai bătrani din țară, iar 

pentru unii vizitatori sunt mai interesanți decât Crucea înaltă.  

 

Conexiunea cu Chandler, 

Arizona 

 
Tullamore a creat o legătură specială cu oraşul Chandler din Arizona în anul 2009. Legătura s-a născut din 

dorința de a stimula Chandler ca un centru atractiv și vibrant pentru noile industrii de servicii. Există şi o 

legătură culturală, câțiva reprezentanți ai studiilor de patrimoniu irlandez din Chandler vin în Tullamore în 

fiecare an. 

 

Pentru mai multe informații despre Tullamore, consultați site-ul www.offalyhistory.com; de 

asemenea, cel al Consiliului Județean Offaly (www.offaly.ie)  
 

și Tullamore Dew, după cum s-a menționat mai sus. Facebook și YouTube au de asemenea multe de oferit, 

în special pagina de Facebook, dedicată istoriei comitatului Offaly, printre multe detalii ale lumii din 

Midlands. Începeti cautarea cu numele județului sau al orașelor, pentru o multitudine de informații și 

activități. 

 

Aspecte din istoria locală, jurnale istorice, hărți și fotografiile vechi pot fi achiziționate la librăriile din 

localitate, cât și la Centrul de Istorie Offaly din Bury Quay, Tullamore (tel: 057 9321421, 

http://www.offaly.ie/
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info@offalyhistory.com ). Aceasta era încărcată de informaţie încurajează vizitatorul inteligent și curios, 

care dorește să știe mai multe. Cu toate acestea, la începutul anilor 1970, nu se găsea nimic de cumpărat 

despre istoria Tullamore-ului. Odată cu interesul crescut pentru Offaly, cercetarea amănunţita ajută la 

clarificarea unor lacune şi la evidenţierea unor aspecte mai puţin ştiute. Puteți face parte din acest proces 

trimiţând poze și povești la info@offalyhistory.com . 

 

 

 

 

7.  CASTELUL SRAH, 1588 – CEA MAI VECHE CASĂ DIN TULLAMORE 

 

 
 

 

 

 

O plimbare prin Tullamore 

 
Idealurile Victoriene ale unei stil de viaţă sănătos, prin plimbări şi reflecţie, sunt din nou la modă. Un loc 

bun pentru a începe plimbarea prin Tullamore este piața oraşului, din centru. Însă dacă doriţi să parcaţi și 

să vizitaţi Muzeul Tullamore Dew, de lângă canal, este mai bine să porniți de acolo.  

 

Parcare pentru întreaga zi sau pentru o perioadă scurtă de timp este disponibilă în apropierea Centrului 

Istoric Offaly şi a Muzeului TUllamore Dew din Kilbride Street şi Patrick Street. După vizita la Tullamore 

Dew, turul oraşului pe jos ar trebui să sporească cunoștințele unui turist despre oraşul irlandez și despre 

mailto:info@offalyhistory.com
mailto:info@offalyhistory.com


17 
 

modul în care acesta s-a dezvoltat de-a lungul secolelor. Traseul poate fi variat şi poate dura între 20 de 

minute si 2 ore. Turul scurt vă va aduce în piața oraşului și înapoi. Turul mai lung este evidențiat pe hartă. 

O mașină sau bicicletă vă vor ajuta să vizitați Durrow, Charleville, casa de la ecluza 26, Castelul Srah, 

cimitirele Clonminch, Lynally și mai departe. 

 

 

8. PODUL CLARA DE PESTE CANAL 
 

 
 

 

9. CLĂDIREA D.E. WILLIAMS  
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Patrick Street 

 
Patrick Street, la sud de parcarea de la Centrul Istoric, este cea mai veche stradă din Tullamore, deşi nu 

există nicio dovadă a acestui lucru, cu excepția celor trei sau patru case din anii 1750, care au supraviețuit 

focului cauzat de primul "dezastru aerian", accidentul de balon din 1785, când peste 100 de case au fost 

distruse.  

 

Actuala sectie Garda (2002) a fost ridicată pe locul primelor cazarme militare din oraș, construite in 1716. 

Cele mai trainice case de pe stradă sunt clădirea D. E. Williams din anii 1750 și ultima casă georgiană de 

la 1800, acum măcelaria lui Hanlon. Clădirea Williams și unele magazii din spate, care au supravieţuit 

vremii, au fost locul unde whisky-ul Tullamore Dew a fost creat în jurul anului 1900. Lîngă această casă 

se află pub-ul lui De Brun, care are o piatră datată din anul 1742. Peste stradă este pub-ul lui Smyth, cândva 

o moară, deținută de Michael Molloy, care a înființat Distileria Tullamore în 1829, așa cum este notat pe 

porțile de lângă clădirea Credit Union. 

 

 

 

 

 

 

 

10.  FAŢADA BRIDGE HOUSE, CLĂDIRE FINALIZARĂ ÎN 1910 PENTRU P.& H. EGAN 

LIMITED  
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Podul peste râul Tullamore din Bridge Street împartea pe jumatate oraşul vechi. Iniţial, a fost probabil 

folosit ca mijloc de a traversa râul, oraşul fiind înființat după 1620. După 100 de ani, aici au fost construite 

primele case. Magazinul contemporan Menary a fost construit în anul 2000 pe site-ul unui hotel din 1786. 

Pentru mai bine de 100 de ani, acesta a fost epicentrul tuturor activităților de tranzacționare din Tullamore 

și cunoscut sub numele de "Crucea lui Hayes" după numele proprietarului hotelului. Hotelul Bridge House 

este o construcție din piatră de Tullamore, ce datează din anul 1910. Acesta a fost fieful celeilalte mari 

familii de afaceri catolice din oraș, care a dominat afacerile locale din anii 1850 până în anii 1960. Curios, 

imperiul Egan a durat doar cu trei ani mai mult decât cel al lui Williams (116 și, respectiv, 113 de ani). 

Aproape de intrarea in Distilery Lane și Centrul de cumpărături Bridge, poate fi văzută o piatră cu marcaj 

din 1747, în magazinul de bijuterii Douglas. La 1770, proprietarul s-a plâns de faptul că nu avea un coș de 

fum suficient de larg pentru a permite accesul uni băiat care să-l cureţe.  

 

Pe Distillery Lane se află Hotel Bridge House, cu restaurantele iralndeze și italiene, saună, piscină și 

clubul de noapte Palace de pe Bridge Street. La capătul vestic al Distileriei Lane, pe măsură ce treceți pe 

strada principală, sunt câteva rămășițe ale primei distilerii din Tullamore, inclusiv un motor al unei nave 

vechi, folosit în distilerie.  

 

Când faceți cumpărături în Centrul Bridge, mergeți pe straturi de istorie a distilarii. In alte timpuri, pe 

aceste locuri am fi găsit lucrătorii care se ocupau cu prelucrarea malţului în distileriile Flanagan / Molloy 

/ Daly / Williams, pentru o transformare superioară a cerealelor și terciului. Tot aici erau și oamenii 

însărcinaţi cu menţinutul focului constant pentru alambicuri la o temperatură optimă pentru cele trei 

distilări necesare pentru a face un whisky veritabil. Prima distilare a fost înregistrată aici in 1782. Berea a 

fost fabricată în apropiere între anii 1800 si 1914. Berăria Brewery Tap peste stradă, de piaţa din centrul 

oraşului, deţinută în trecut de familia Egan, aminteşte de acele vremuri. 

 

Piața O'Connor 



20 
 

 

Piesa centrală de aici este vechea hală unde fondatorul metodismului, John Wesley, vorbind aici în 1789, 

a remarcat existența unei noi clădiri menite să servească ca noua hală a pieţei, dar și ca tribunal. Unele 

dintre case, cum ar fi cea a lui Gray-Cunniffe, dateaza inca din anii 1740. Una din pedepsele locale consta 

în intemnitarea in depozitele situate aici în secolul al XVIII-lea, aflate în vecinătatea memoriaului (ridicat 

în 1926) dedicat memoriei celor din Tullamore și Offaly / King's County care au fost uciși în primul război 

mondial. Clădirea bibliotecii județene are facilități de cercetare de primă clasă pentru cei care doresc să 

aprofundeze istoria localității și să exploreze îndeaproape istoria județului. La sud de bibliotecă se află 

strada Tanyard, ce datează din anii 1760. În acele vremuri, călătoria era dificilă, iar pantalonii și perucile 

erau confecţionate pe plan local. 

 

 

 

1.  PIAŢA O’CONNOR ŞI  HALA 
 

 
 

 

 

 

Biblioteca Județeană Offaly din Piața O'Connor 

 
Această clădire situată central si construită în anii 1930 are o importantă colecție de istorie locală, care este 

disponibilă în timpul orelor de deschidere a bibliotecii. Colecția este vastă, iar studentul silitor al studiilor 

locale poate petrece multe ore tihnite aici. Orele de deschidere sunt disponibile la vedere în incinta 

bibliotecii și pe www.offaly.ie . În 2012, biblioteca a fost îmbunătățită și extinsă, accentul fiind pus acum 

pe cărțile in format digital, dar biblioteca e bogată şi în cărţi sub formă tipărită. Este o coincidență fericită 

că acesta reprezintă locul căsătoriei din anii 1770 al lui Benjamin Yeats cu Mary Butler - strămoșii lui 

William Butler Yeats. 

http://www.offaly.ie/
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Stradă principală 
 

La fel ca Piața O'Connor, aici se află cele mai bune case din oraș - un fapt pe care Arthur Young, cel mai 

mare, dar nu şi cel mai practic agricultor, l-a remarcat încă din 1776. Printre acestea se numără: Sambodinos 

(aproximativ 1750) și Casa Rotundă, contruită în aceeaşi perioadă; Barul lui Demsey și casa opusă datează 

din jurul anilor 1780. Casa Hoey & Denning a fost remodelată în 1870 în stil italian și este construită din 

piatră de Tullamore. De-a lungul străzii, găsim casa foarte înaltă, asemănătoare unei stânci, din anii 1780, 

ridicată pentru un profesor de la Colegiul Trinity, care s-a căsătorit cu fiica maestrului barăcii, acum Donal 

Farrelly Solicitors. O'Neill Daunt, patriot și scriitor din secolul al XIX-lea, s-a născut aici în 1807. În partea 

de sus a străzii se află biserica presbiteriană din 1865, iar peste stradă de ea, o casă de aproximativ 1750, 

locul unui fost internat, în podul căruia a fost găsit în anii 1890, faimosul pocal De Burgo O’Malley. 

 

 

11.  CASA ROTUNDĂ DIN HIGH STREET 
 

 

 
 

 

 

 

 

12.  BISERICA PRESBITERIANĂ DIN HIGH STREET 
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Strada Cormac 
 

La intersecția dintre străzile O'Moore și Cormac se află două case cu câte patru ieşiri pe fiecare stradă. 

Lângă acestea, pe strada Cormac, este locul de naștere al arhitectului Benjamin Woodward. Vizavi este 

casa celui care a construit strada Cormac, Thomas Acres, acum birourile Consiliului local. În spatele 

terasei, dar cel mai bine văzută din parcul oraşului mai departe pe strada Cormac, este Acres Folly, ridicată 

în jurul anului 1814 pentru a celebra victoriile lui Wellington în războiul peninsular. Cea mai frumoasă 

clădire din orașul Tullamore este, fără îndoială, Tribunalul județean, ridicat în 1835, cu un design de J.B. 

Keane. Atât acesta, cât și închisoarea în stil gotic învecinată au fost distruse în anii 1922 în timpul 

Războiului Civil. Tribunalul a fost reconstruit, iar fațada închisorii îşi păstrează porţile de intrare şi piatra 

initială ce poartă data construcţiei.  

 

 

13.  TRIBUNALUL COMITATULUI OFFALY LA 1835 
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14.  MONUMENTUL DIN CIMITIRUL KILCRUTTIN ÎN MEMORIA BARONULUI 

OLDERSHAUSEN, MEMBRU AL LEGIUNII REGELUI GERMAN 
 

 
 

Monumentul din faţa tribunalului îi comemorează pe cei care au luptat pentru Irlanda în perioada 1919 – 

1923. Una dintre ultimele spânzurări publice în închisoare a avut loc în 1865, iar penultima spânzurare a 

unei femei (Mary Daly) din Irlanda a avut loc în 1903. Pe ruinele închisorii s-a construit o fabrică de textile 

în anii 1930, fabrica ce era cel mai important angajator din Tullamore până în anii 1980. 

Peste drum de aceste clădiri publice se află Lloyd Town Park, care se intersectează cu capătul Străzii 

principale, permițându-i călătorului să se întoarcă în acest punct și să meargă direct înapoi la parcarea de 

la Centrul Tullamore Dew. În parcul oraşului se află vechiul cimitir Kilcruttin, folosit din anii 1700, până 

la sfârșitul anilor 1800. Aproape 2000 de victime ale marii foamete au fost îngropate aici, nu departe de 

mausoleul Burgess. În apropiere se află două pietre funerare ale membrilor Legiunii germane regale, un 

regiment staţionat în Tullamore în perioada 1803-1909. Legiunea este asociată cu bătălia de la Tullamore 

din 1806 - o altercație din pricina unei femei, care a condus la mai multe decese, inclusiv cel al lui Rifleman 

Koch. Pe domeniul parcului orăşenesc, lângă locul amenajat pentru skate-board, se află un monument 

ridicat în 1986, dedicat foştilor bărbați și femei în serviciul Irlandei. 

 

15.  INTRAREA VECHII ÎNCHISORI, ACUM UN MIC CENTRU DE AFACERI 
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Strada şi Domeniul Charleville  

(recomandat şoferilor, bicicliştilor şi pasionaţilor de drumeţii) 

 

In partea de sud a Străzii Cormac, se află “noua” staţie de cale ferată, din 1865, şi birourile moderne ale 

Primăriei (2002). În continuarea drumului, pe stanga, se afla Dew Park, construit la 1900 de către D.E. 

Williams, a cărui familie a continuat să locuiască aici până la 1986. Lângă intersecţia cu Charleville View, 

putem vedea domeniul Charleville, împrejmuit de ziduri. Accesul la domeniu dinspre bulevard este permis 

publicului de către proprietari. Pe dreapta se află marele Rege al Stejarilor, despre care se spune că are între 

500 şi 900 de ani. Arborele a apărut în lucrările lui Thomas Pakenham ca fiind unul dintre cei mai 

importanţi 60 de arbori din Marea Britanie şi Irlanda. La capătul lungii şi sinuoasei alei (gândite de 

grădinarul peisagist John Claudius Loudon pe la 1812), se află una dintre cele mai frumoase case în stil 

gotic din Irlanda: Pădurea Charleville sau, cum i se mai spune astăzi, Castelul Charleville.  

 

 

Castelul / Pădurea Charleville 

 
Castelul Charleville (mai bine spus, pădurea Charleville), deţinut de Charles William Bury, primul conte 

de Charleville, a fost proiectat de Francis Johnston. Castelul este deschis publicului și este considerat unul 

dintre cele mai frumoase castele gotice din Irlanda. Castelul ca de basm a fost proiectat în 1798, construcţia 

finalizându-se între anii 1800-1812. Această clădire magnifică a fost vacantă de la aproximativ 1912 până 

în 1970. Camerele principale cu plafoanele lor spectaculoase au rămas în cea mai mare parte intacte, în 

pofida acelor ani grei.  

 

16.  VEDRE DIN GRĂDINA CASTELULUI CHARLEVILLE 
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Castelul este din nou locuit și se depun eforturi pentru a-l păstra și a-i restabili  vechea sa glorie. Din turnul 

circular înalt se văd cele patru județe învecinate. Domeniul Charleville cuprinde cea mai mare pădure de 

stejar din Offaly, pe potecile căreia veţi avea parte de unele dintre cele mai frumoase plimbări din 

Tullamore, rivalizată numai de plimbarea pe malul Canalului Mare. "Stejarul rege", care se află lângă 

poarta de intrare dinspre Tullamore, datând din 1482 sau chiar mai devreme, este prezentat în alegerea lui 

Thomas Pakenham de aproximativ șaizeci de arbori notabili din Marea Britanie și Irlanda. Județul Offaly 

cu Waterford și Wicklow au acum cea mai mare suprafaţă de pădure indigenă ce a supravieţuit vremii. 

Plimbările în jurul şi incinta domeniului sunt deschise publicului mulţumită familiei Hutton Bury. Singura 

regulă este ca vizitatorii să respecte locurile frumoase si să nu se abată de la cărare. 

 

17.  BĂTRÂNUL STEJAR DE LA INTRAREA ÎN DOMENIUL CHARLEVILLE 

 
 

Charles William Bury a început construcţia castelului în 1801 şi a reuşit să o finalizeze în 1812. Poate că 

"petru a proteja pădurea de stejari, el şi-a numit casa, nu castelul Charleville, ci Pădurea Charleville; există 

deja un arbore gigantic cunoscut sub numele de "Stejarul Rege (King Oak), ce domină ca un turn de pază". 

Nimeni nu știe cine a plantat copacul - rege sau țăran - sau dacă a apărut în mod natural. Cu toate acestea,  

pare a fi un descendent al marilor păduri de stejar comun (Quercus robur) care umbreau odinioară câmpiile 

verzi din Irlanda centrală. Estimările vârstei sale încep la 400 de ani, dar ar putea fi la fel de bine dublu. 

Cu o circumferință de 8 metri sub ramurile inferioare, este unul dintre cei mai vechi, mai mari și mai bine 

conservaţi stejari din țară și se spune că datează din 1482. Familia Bury credea că dacă o ramură a copacului 

va cădea, un membru al familiei va muri, așa că au sprijinit marile brațe cu ajutorul elementelor din lemn. 

Desigur, nu se putea face nimic pentru a proteja trunchiul. În mai 1963, un fulger a brăzdat coloana 

principală de sus în jos. Copacul a supraviețuit, dar capul familiei, colonelul Charles Howard-Bury 

(renumit atât pentru călătoria sa pe muntele Everest, cât şi pentru termenul "Abominable Snowman") a 

căzut mort câteva săptămâni mai târziu - vezi Thomas Pakenham, Întâlniri cu copaci remarcabili (Londra, 

1996) pp 26-27. 

Alții cred că "regele stejar" are o vârstă de 900 de ani ", dar inelele copacului nu pot fi numerate, deci 

aceasta poate fi o estimare fantezistă; însă dacă vârsta probabilă este corectă, regele stejar ar fi un candidat 

demn pentru cea mai veche plantă vie din Irlanda " - vezi E. Charles Nelson și Wendy Walsh, Trees of 

Ireland (Dublin, 1993), p. 125. 
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18.  O’MOORE STREET ŞI TERASA VICTORIA  
 

 
 

Lolocalnicii din Tullamore povestesc despre faptul că dezvoltatorul local, Thomas Acres, a făcut un pariu 

cum că știa un copac din Tullamore care acoperă "cinci hectare". Pariurile au fost oferite și pierdute atunci 

când Acres și-a plasat cei cinci fii ai săi sub copacul mare! 

 

Strada Cormac, Bachelors Walk și Strada Bisericii 

 
Vizitatorul care nu este încă gata să se întoarcă la mașina sa, via Main Street sau High Street, poate să 

aleagă Bachelors Walk, dinstre High Street până la Church Road și Church Street. Acest lucru îl va aduce 

pe strada O'Moore, prin faţa lojei masonice construită în anii 1880 și a hotelului Tullamore Court. La 

intrarea în Bachelor’s Walk treceţi pe langă nou construita şcoală de băieţi Sfântul Columba / Colaiste. Un 

motiv pentru designul străzii a fost ca familia Bury să poată ajunge la noua biserică proiectată de Francis 

Johnston (1815) pe dealul Hop (un deal natural) fără a trece prin oraș. 

 

19.   LOJA MASONICĂ DE PE STRADA O’MOORE 
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20.  HOPHILL ŞI BISERICA SF CATHERINE CONSTRUITĂ LA 1815 
 
 

 
 

 

Biserica Sf. Ecaterina aparţinând Chrurch of Ireland 

 
Una dintre cele mai frumoase biserici protestante din dioceza Meath, Sfanta Ecaterina a fost proiectată de 

Francis Johnston, arhitectul Castelului Charleville. Biserica a fost terminată în 1815 și este situată pe dealul 

Hop, o movilă naturală din apropierea oraşului, demult numit şi Dealul Mare al Tullamore-ului. Clădirea 

nu este deschisă în afara slujbelor. În interior se găseşte monumental construit de de John Van Nost cel 

Tânăr şi dedicat lui Charles Moore, primul conte de Charleville, (decedat în 1764). În cripta, sigilată acum, 

sunt sicriele familiei Bury de Charleville, de la Charles William (decedat în 1835) până la colonelului Bury, 

faimos pentru ascensiunea pe Everest din 1963. Cel mai cutremurator este micul sicriu al lui Lady Harriet, 

copilul de opt ani, decedată intr-un tragic accident pe scările de la Charleville, în 1861. Cu ambii părinți 

decedaţi, ea se afla în grija unchiului ei, Alfred Bury (cel de-al cincilea și ultimul conte).  

 

De asemenea, în biserică se afla monumente comemorative pentru enoriașii care au murit în Primul Război 

Mondial, unii membri ai familiei Bury și câțiva rectori. 

 

De-a lungul străzii O'Moore sunt cimitirele de la Clonminch și, între ele, prima gară din 1854 - acum o 

casă privată. Pasionatul de plimbări care strabate traseul Chancery Lane va trece pe lângă fosta gară, direct 

la marile magazine din Cloncollig. Majoritatea oamenilor vor dori să meargă prin Bachelors Walk la 

Church Street, trecând prin centrul comercial Tullamore / Church Road, la dreapta, și la est, Hop Hill cu 

impresionanta biserică protestantă St Catherine's. Pe șoseaua Geashill / Cloncollog se află noua piscină 

municipală (construita in 2008) și Parcul Tullamore Retail, alte “catedrale”ale cumpărăturilor. 

În Church Street și pe strada adiacentă O'Carroll, se află vechea Școală Charleville din 1811 și fosta 

Infirmerie Județeană, cu aproximativ 50 de paturi, construită în 1788 și acum compusă din apartamente 

aflate în spatele fațadei.  
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Se spune că, aici, în 1801 era în curs de instalare o mașină pentru restaurarea vieții persoanelor. Prima 

biserică protestantă a fost construită aici în 1726, a cărei piatră care marca anul construcţiei se află în 

Centrul Istoric Offaly. Privind dincolo de Church Street, către Church Road, se poate vedea noua biserică 

a Sf Catherine, ridicată în 1815. Mergând pe Church Street, treceţi prin "Hayes Cross" și înapoi la 

Tullamore Dew, prin strada Patrick. Un alt parcurs va trece prin Market Square, din anii 1820, pentru a ieşi 

în Harbour Street, pe dreapta. Marele turn al bisericii catolice (înalt de 64 de metri) vă poate servi ca punct 

de reper. 

 

 

21.  CHAPEL STREET, VEDERE DIN CONVENT ROAD 
 

 
 

 

 

Biserica catolică merită o vizită. Datează (cu excepția turnului și a spirei) din 1986 și a fost reconstruită 

după ce un incendiu a distrus vechea biserică din 1906. A existat o biserică anterioară pe acest sit, datând 

din 1802. Noua biserică are un interior impresionant și este de interes arhitectural pentru structura și tavanul 

din lemn. Clădirea a fost proiectată de arhitecții Edward Smith și Partners. Exteriorul bisericii este oarecum 

nereușit, fiind un compromis din dorința de a păstra părți ale vechii biserici, ale turnului și clopotnitei. Pe 

de altă parte, un comentator a notat despre interior: 
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Este o uluitoare realizare ingineriească, cu arcuri în relief din lemn laminat care susțin colţurile 

laterale și ajung în sus în lucarnă pentru a susține acoperișul. Potențialul de frumusețe inerent 

structurilor matematice, adesea rezervat podurilor, este aplicat aici unei biserici. Sentimentul de 

spațiu este înălțător, iar mobilierul este de o înaltă calitate. (Lawrence, 2009). 

 
 

Biserica are șase ferestre marca Harry Clarke, proiectate chiar de Clarke, și vitralii contemporane. 

Ferestrele mari din noua biserică din 1986 sunt de la Dublin Glass and Paint Company și au fost executate 

pentru Tullamore, în timp ce aproape toate celelalte au fost aduse din altă parte, inclusiv ferestrele 

proiectate de Harry Clarke, care inițial se aflau în Castelul Rathfarnham. Biserica găzduiește, de asemenea, 

una dintre cele mai mari organe din Irlanda - un cadou de la biserica luterană din Copenhaga. Cărți despre 

biserică, care descriu atât reconstrucția în 1986, cât și centenarul din 2006 sunt disponibile în librării locale 

sau la centrul istoric al Offaly din Bury Quay, Tullamore. Studiul interesant (Lawrence, 2009) despre 

ferestrele bisericii, dar şi despre alte biserici din comitat poate fi văzut în Centrul de Istorie Offaly, în 

Biblioteca Județeană Offaly și la www.offaly.ie . 

 

Părăsind noua biserică, puteți ieşi pe ușile din față sau din spate spre Chapel Street sau Store Street. În 

spatele zidului înalt din Store Street, se află vechiul port la canal, ce datează din 1800, iar la nord - fostul 

hotel (acum Casa parohială, începand cu 1976) și pasajul peste canal. 

 

5    PODUL BURY SAU WHITEHALL, ÎMPREUNA CU ŞCOALA CLASICĂ DE 

LA 1912 (cu bunăvoinţa Consiliului Local) 

 
 

În apropiere se află noul pod metalic Bury, situat în faţa şcolii de fete St Philomena. De-a lungul canalului, 

pe latura nordică se poate vizita, în lunile de vară, cladirea restaurată a Ecluzei 26. Turistul amator de 

plimbări poate ajunge acolo pe o latură a canalului şi se poate întoarce pe cealaltă. Pe Daingean Road se 

află o casă cunoscută sub numele de “The Beeches” (vizavi de o intersecţie la stânga pentru Grand Canal 

și Bridge Digby), unde scriitorul Brian O'Nolan ( alias Flann O'Brien) a trăit câțiva ani între 1920-1924 și 

http://www.offaly.ie/
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care mai târziu şi-a bazat celebrul roman  Third Policeman pe experiența sa în Midlands și pe "relația de 

dragoste neîmpărtăşită dintre un bărbat și bicicleta sa". 

 

22  CASA ROTUNDĂ DE LA ECLUZA 26  

 

 
 

Mergând paralel cu canalul catre vest, veţi ajunge înapoi la centrul de Tullamore Dew prin intermediul 

podului Kilbeggan. Tot ce a rămas din vechea mănăstire și școală Mercy din anii 1830 sunt niște blocuri 

de piatră în zidul noii capele a mănăstirii Mercy din anii 1960. Aproape de pasarela de la Convent Road a 

fost locul unde Lordul Cornwallis a debarcat cu trupele sale în 1798 – în misiunea sa de a învinge o invazie 

franceză în vest. La podul Kilbeggan, aveți opțiunea de a merge în jos, pe Columcille Street și înapoi la 

parcare, via Patrick Street. Strada Columcille are câteva clădiri interesante, cum ar fi Boyd Barrett Allied 

Irish Bank din 1949 și, lângă acesta, Tullamore Shopping Mall, fostul magazin Scally, construit în 1912. 

Farmacia Dolan's, peste strada de Chocolate Brown, este utilizată ca farmacie pe același site încă din 1795. 

La nord de podul Kilbeggan se află terenul GAA de fotbal și hurling, actualul Midland Regional Hospital 

(2007), aproape de spitalul Scott și Good din anii 1930. Imediat după ce treceţi de clubul de tenis, la 

dreapta, se găseşte "cimitirul pauperilor", dedicat morților din azilul de saraci, după 1852. De la podul 

Kilbeggan, de-a lungul malului canalului, vă aflaţi la mică distantă de parcare. De aici, drum bun către noi 

experiente! 

 

23  PODUL KILBEGGAN, CU DEPOZITUL DE OVĂZ D.E. WILLIAMS LIMITED PE 

FUNDAL (cu bunăvoinţa Consiliului Local) 
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Pentru copii: 

 

Ghiciţi cât de înaltă este turla Bisericii Catolice. 

Când a avut loc incendiul cauzat de balon? 

Unde găsim în Tullamore locul în care sunt îngropaţi membrii Legiunii Regale Germane? 

Spuneţi unde se află cele trei pietre datate. 

 

Pentru adulţi: 

 

Numiţi numele arhitectului tribunalului. 

Unde se află cladirea pieţei şi cine a vorbit acolo în 1789? 

Unde se află prima staţie de tren din Tullamore? 

Numiţi un scriitor Irlandez care a trăit pentru o vreme in Tullamore. 

 

Websiteuri utile: 

 

www.tullamore-dew.org 

www.discoverireland.ie/offaly 

http://www.tullamore-dew.org/
http://www.discoverireland.ie/offaly
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www.offalyhistory.com 

www.offalyheritage.ie 

www.birrcastle.com 

www.destinationbirr.ie  

www.slievebloom.ie 

www.loughbooraparklands.com 

www.sculptureintheparklands.com 

www.belmontmill.com 

www.shannonregionfisheries.ie 

 

Centrul de informaţii Clara: email, claraguides@environ.ie 

 

Clonmacnoise: email, clonmacnoise@failteireland.ie 

 

Pentru cărţi despre Offaly, sunaţi la Centrul Istoric Offaly, Balcony Books sau Midland Books – toate 

având sediile în oraş – sau puteţi consulta pagina de Facebook a Offaly History. Pe Facebbok puteţi găsi, 

de asemenea, informaţii despre Tullamore, Patrimoniul Offaly, Patrimoniul Daingean etc. 

 

Cum să ajungeţi în Tullamore şi prin împrejurimi: 

 

Trenurile circulă la intervaluri dese, de dis de dimineaţă. (vedeti www.irishrail.ie ) Pentru autobuze, 

verificaţi www.kearns.ie si www.buseireann.ie . Distanţa dintre Dublin si Galway este străbătută în 

aproximativ 70 de minute cu trenul şi 75 de minute cu maşina. În oraş se găsesc peste 100 de taxiuri 

(www.tullamoretaxi.ie) Dacă sunteţi pasionat de mers în aer liber, munţii Slieve Bloom şi satele din 

împrejurimi sunt recomandate. (www.slievebloom.ie)  

 

Traducere în Română de Marius Visan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 O’CONNOR SQUARE 
- HALA 
- BIBLIOTECA CENTRALĂ TULLAMORE 

 
2 PRIMĂRIA 

 
3 BISERICA METODISTĂ, CHURCH STREET 

 
4 TULLAMORE D.E.W. VISITOR CENTRE 

 
5 PODUL BURY SAU WHITEHALL  

 
6 CASTELUL BALLYCOWAN 

 
7 CASTELUL SRAH 

 
8 PODUL CLARA PESTE CANAL 

http://www.offalyhistory.com/
http://www.offalyheritage.ie/
http://www.birrcastle.com/
http://www.destinationbirr.ie/
http://www.slievebloom.ie/
http://www.loughbooraparklands.com/
http://www.sculptureintheparklands.com/
http://www.belmontmill.com/
http://www.shannonregionfisheries.ie/
mailto:claraguides@environ.ie
mailto:clonmacnoise@failteireland.ie
http://www.irishrail.ie/
http://www.kearns.ie/
http://www.buseireann.ie/
http://www.tullamoretaxi.ie/
http://www.slievebloom.ie/
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9 CLĂDIREA D.E. WILLIAMS 

 
10 HOTELUL BRIDGE HOUSE 

 
11 CASA ROTUNDĂ DIN HIGH STREET 

 
12 BISERICA PRESBITERIANĂ DIN HIGH STREET 

 
13 JUDECĂTORIA COMITATULUI OFFALY 

 
14 CIMITIRUL KILCRUTTIN 

 
15 FOSTA ÎNCHISOARE TULLAMORE, CORMAC STREET 

 
16 CASTELUL CHARLEVILLE  

 
17 BĂTRÂNUL STEJAR DE LA INTRAREA ÎN DOMENIUL CHARLEVILLE 

 
18 STRADA O’MOORE STREET ŞI TERASA VICTORIA  

 
19 LOJA MASONICĂ 

 
20 BISERICA SF CATHERINE 

 
21 CHAPEL STREET 

 
22 CASA ROTUNDĂ DE LA ECLUZA 26 

 
23 PODUL KILBEGGAN  

 
24 HOTELUL TULLAMORE COURT  

 
25 GARA TULLAMORE  
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