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Ao seu lado, a cuidar de si
Conheça o que de mais relevante acontece na Freguesia de S. Domingos de Rana, acompanhando comodamente a partir do 
seu e-mail as iniciativas desta junta, as obras a decorrer no território e muito mais. 

Freguesia acolhe Festival das Comunidades
O Festival das Comunidades promete animar o Complexo Desportivo de S. 
Domingos de Rana no próximo dia 9 de setembro. O evento arrancará com o baile 
animado por Susana Vinagre, seguindo-se a atuação da Academia Sulydance, o 
Grupo Etnográfico 7 Castelos, International Dance Factory e o Projeto Bando Ti 
Maria (Cruzada Humano), entre outros.  

saber mais »

Autarquia promove passeio a Évora
No próximo dia 13 de setembro, a Junta de S. Domingos de Rana volta a convidar 
os anciãos residentes a participar em mais um dos seus passeios socioculturais, 
desta feita a Évora. A manhã será preenchida com a visita guiada ao seu 
património histórico, contemplando a passagem pela Rua 5 de Outubro, pela 
catedral, pelo templo romano, pelo Largo da Porta da Moura e pela Igreja de S. 
Francisco, reservando-se a tarde para conhecer o museu da cidade alentejana.

saber mais »

AAAFs, CAFs e AECs nas escolas de Caparide e 
Outeiro
A Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana informa que estão a decorrer as 
inscrições para Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAFs), Componente 
de Apoio à Família (CAFs) e Atividades de Enriquecimento Curricular (AECs) para 
as Escolas de Caparide e Abóboda N.º 2 (Outeiro de Polima), que serão 
asseguradas por esta autarquia no ano letivo de 2017/2018. As inscrições deverão 
ser realizadas na tesouraria da junta de freguesia.

saber mais »



Recolha, troca e entrega de manuais escolares
O banco de recolha, troca e entrega de manuais escolares da Junta de Freguesia 
de S. Domingos de Rana continuará a funcionar até ao final de setembro, todos 
os dias úteis, entre as 9h30 e as 12h30 e as 14h30 e as 17h00. A autarquia 
pretende assim promover a reutilização dos livros, disponibilizando gratuitamente 
todas as obras que são entregues nos serviços.

saber mais »
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