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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.

Vida e obra de Camilo de Oliveira em destaque

Procurando homenagear uma figura ímpar da cultura portuguesa que fez rir 

gerações, a exposição "Camilo de Oliveira, por toda a minha vida" foi inaugurada 

no final da tarde de 2 de julho na Junta de S. Domingos de Rana. O biógrafo 

Ricardo Mesquita de Oliveira propôs a realização da mostra à presidente, Maria 

Fernanda Gonçalves, que prontamente aceitou, até porque o conhecido ator foi, 

durante largos anos, vizinho da sede da autarquia.

saber mais »

"João Aguardela" no Espaço Memória do TEC

A tarde de 7 de julho foi emotiva para todos aqueles que se reuniram no Espaço 

Memória do Teatro Experimental de Cascais para assistir à inauguração da 

exposição "João Aguardela, dos Sitiados à Naifa a rasgar a vida".  A cerimónia 

mobilizou familiares, amigos e admiradores do músico, que morou desde criança 

até à data da sua morte, em janeiro de 2009, na Freguesia de S. Domingos de 

Rana, primeiro no Bairro do Conde Monte Real e depois no Penedo. 

saber mais »

Festival celebra a dança em S. Domingos

Organizado pela Academia Sulydance e a Junta de S. Domingos de Rana, o 2.º

Festival de Dança de São Domingos de Rana realizou-se ontem no Auditório do 

Colegio Marista de Carcavelos, mobilizando 22 escolas de dança. Nas categorias 

de adulto, juvenil e infantil, os participantes subiram ao palco a solo, em dueto, em 

trio e em grupo, mostrando o seu talento no ritmo musical à sua escolha. 

saber mais »



Candidatura da autarquia ao "JUNTAr" é aprovada

Em cerimónia presidida no dia 17 de julho pelo ministro do Ambiente, João Pedro 

Matos Fernandes, a presidente da Junta de S. Domingos de Rana, Maria 

Fernanda Gonçalves, assinou o contrato de financiamento "JUNTAr": Soluções 

Locais para a Economia Circular nas Juntas de Freguesia. Das 110 candidaturas, 

55 foram aprovadas, entre as quais a apresentada por S. Domingos de Rana, que 

consiste na criação de uma cozinha comunitária sob gestão da autarquia, em 

articulação com os recursos sociais e empresariais do território.

saber mais »

Concurso de Fado Amador na freguesia  

A Junta de S. Domingos de Rana organiza um Concurso de Fado Amador na 

freguesia, cujas inscrições decorrem entre os dias 11 de julho a 11 de agosto. 

A primeira eliminatória realiza-se a 22 de setembro, pelas 20 horas, no Clube 

Desportivo do Arneiro. No mesmo dia, às 15 horas, começará o ensaio geral, onde 

poderão ser eliminados os concorrentes que não preencham os requisitos.Já a 

segunda eliminatória terá lugar no dia 12 de outubro, pelas 21h30, na Sociedade 

Recreativa Outeirense e a grande final realizar-se-á , no dia 17 de novembro, 

igualmente às 21h30, no Grupo Recreativo e Dramático 1.º de Maio de Tires.

saber mais »
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