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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. 

Faleceu Ilídio Carapeto

Foi com enorme pesar que tomámos conhecimento do falecimento de Ilídio 

Carapeto, artesão da Freguesia de S. Domingos de Rana, no dia 8 de novembro. 

Neste momento de consternação, endereçamos as sentidas condolências à 

família, prestando o devido reconhecimento a este nosso grande amigo.

saber mais »

S. Martinho movimenta 700 seniores

O Complexo Desportivo de S. Domingos de Rana recebeu, na tarde de 10 de 

novembro, perto de 700 anciãos, que se deslocaram ao local para participar na 

tradicional Festa de S. Martinho promovida pela sua junta de freguesia. 

saber mais »

VI Torneio de Xadrez de S. Domingos de Rana 

No dia 25 de novembro, esta junta promoveu o VI Torneio de Xadrez de S. 

Domingos de Rana no complexo desportivo da freguesia. Procurando incentivar a 

prática da modalidade no território, a iniciativa realizou-se no âmbito do 

Campeonato Distrital de Jovens de Semi-Rápidas da Associação de Xadrez de 

Lisboa, parceira da autarquia neste projeto.

saber mais »



Ultimate Kombat na freguesia

O Complexo Desportivo de S. Domingos de Rana foi palco do Ultimate Kombat, 

um grande evento de Kick Boxing e Muay Thai promovido pela KO Team Portugal. 

Contando com o apoio desta autarquia, a iniciativa mobilizou, ao longo do dia 25 

de novembro, inúmeros praticantes e apreciadores de desportos de combate. 

saber mais »
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