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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.

Reflexão sobre um ano de mandato

É com muito gosto que me dirijo a todos vocês. Passado um ano do atual 
mandato, à frente de uma das maiores freguesias do país, é sem dúvida um 
orgulho sentir que, apesar das diversas dificuldades encontradas, conseguimos 
levar a cabo os nossos objetivos, procurando servir a população residente, dentro 
das nossas possibilidades e o nosso escasso orçamento, para uma freguesia 
desta dimensão. 
Não conseguimos chegar a todos, nem fazer tudo o que pretendíamos, mas 
fizemos o que achamos prioritário, nas diversas vertentes.

saber mais »

Manuel Ramalho apresenta "Composições a Quente e a 
Frio"

No final da tarde de 12 de outubro, realizou-se a inauguração da exposição 
"Composições a Quente e a Frio" de Manuel Ramalho na Junta de S. Domingos 
de Rana. O artista plástico apresenta perto de 40 obras, criadas a partir de 
diferentes materiais, que podem ser admiradas e adquiridas até ao dia 20 de 
outubro.
Manuel Ramalho nunca teve “medo de se expressar através de um simples 
desenho ou aventurando-se nas artes da olaria ou escultura”. O início da sua vida 
profissional comprova esta veia artística, tendo sido cartoonista, desenhador 
publicitário e ainda vitrinista. Atualmente, é professor e dedica-se ao 
expressionismo, embora se aventure pontualmente no surrealismo. 

saber mais »

2.ª Eliminatória do Concurso de Fado Amador da 
Freguesia

A Junta de S. Domingos de Rana organizou, na noite de 12 de outubro, a 2.ª
eliminatória do Concurso de Fado Amador da freguesia na Sociedade Recreativa 
Outeirense, dando continuidade ao projeto que procura dar a conhecer novos 
talentos dentro do estilo musical português. Mais de 200 pessoas encheram a sala 
da coletividade de Outeiro de Polima, onde se conseguiu reunir 1068 euros a favor 
do Salvador, criança com 7 anos que luta contra um neuroblastoma.

saber mais »



Associação "O Companheiro" abre gabinete em Tires

No espaço do antigo Mercado de Tires, foi inaugurado, no dia 17 de outubro, o 
gabinete da Associação "O Companheiro". Fruto da parceria com a Junta de 
Freguesia de S. Domingos de Rana, este equipamento funcionará às terças e 
quintas-feiras de manhã, visando estabelecer um apoio psico-socio-laboral a 
pessoas ex-reclusas e suas famílias, através de um atendimento especializado, de 
encaminhamento e reencaminhamento, bem como no apoio integrado e 
complementar aos técnicos locais que acompanhem utentes e famílias em 
processos de reinserção social.

saber mais »

VII Torneio de Xadrez de S. Domingos de Rana

Na tarde de 29 de outubro, o VII Torneio de Xadrez de S. Domingos de Rana 
realizou-se no complexo desportivo da freguesia. Fruto da parceria desta junta 
com a Associação de Xadrez de Lisboa (AXL), a iniciativa foi disputada em 
sistema suíço em sete sessões, utilizando-se para o efeito o programa “Swiss-
manager”. Integrado no IX Circuito de Semi Rápidas da AXL, o evento que 
pretende incentivar a prática da modalidade no território mobilizou mais de duas 
dezenas de participantes.

saber mais »
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