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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. 

Eleitos tomam posse em S. Domingos de Rana

Decorreu, na noite de 25 de outubro, o ato de instalação dos órgãos da freguesia 

para o mandato 2017/2021 na sede da Junta de S. Domingos de Rana. "As 

pessoas reconheceram o trabalho desenvolvido no último mandato e votaram em 

mim", afirmou Maria Fernanda Gonçalves, que manifestou a vontade de voltar a 

privilegiar a Ação Social e a Educação ao longo dos próximos quatro anos.

saber mais »

Donativos já chegaram a Vilela

A Junta de S. Domingos de Rana lançou um apelo no sentido de reunir cobertores, 

lençóis, toalhas e roupa quente para homem, senhora e criança, bem como outros 

donativos que pudessem ser úteis a quem tudo perdeu nos incêndios que 

deflagraram pelo país. A boa vontade das pessoas da freguesia seguiu para Vilela, 

no Concelho de Oliveira de Hospital. 

saber mais »

Festa de Halloween mobiliza famílias

Pelo terceiro ano consecutivo, a Junta de S. Domingos de Rana convidou a 

população a celebrar o Halloween com uma grande festa destinada a todas as 

faixas etárias no complexo desportivo da freguesia. O labirinto assustador voltou a 

ser a grande atração do evento que desapertou, na noite de 31 de outubro, a 

atenção das famílias residentes, verificando-se uma grande afluência de crianças 

e adolescentes vestidos a rigor. 

saber mais »



Festa de S. Martinho anima seniores

A Junta de S. Domingos de Rana volta a convidar a população sénior residente na 

freguesia a participar na Festa de S. Martinho que decorrerá, no dia 10 de 

novembro, às 14 horas, no Complexo Desportivo de Massapés. Esperamos por si!

saber mais »
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