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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.

RANArt traz arte urbana ao território
Nos dias 15, 16 e 17 de agosto, o projeto RANArt possibilitou a recuperação do
muro junto ao Mercado de S. Domingos de Rana. Ao longo dos três dias foi
possível assistir à fantástica transformação do espaço, fruto da vontade e
empenho de jovens de vários bairros do território, "onde existe tanta vontade de
fazer acontecer coisas positivas”.
O muro exibe agora imagens com história, que podem ser apreciadas diariamente
por quem ali passa. A sua inauguração decorreu na tarde de sábado, ao longo da
qual “tivemos o prazer de combinar várias culturas num só evento”, esclareceu
Rafael “One K” Lyrio, membro da organização e artista envolvido no projeto.
saber mais »

Eleições Legislativas: onde votar?
Na Eleição da Assembleia da República, que irá realizar-se no dia 6
de outubro, a Assembleia de Voto da Freguesia de S. Domingos de
Rana encontra-se desdobrada em 41 secções. Apenas o local do
posto "D" sofreu alterações, tendo transitado da Escola EB1 de
Caparide para o Salão Paroquial de Caparide. Como deixou de
existir número de eleitor, passando os cadernos eleitorais a ser
ordenados por ordem alfabética, é fundamental saber o posto onde
está inscrito. Poderá obter esta informação
em www.recenseamento.mai.gov.pt ou através de SMS 3838.
saber mais »

Concurso de Fado Amador regressa à freguesia
A Junta de S. Domingos de Rana promove o II Concurso de Fado Amador na
freguesia. A primeira eliminatória realiza-se a 21 de setembro, pelas 21H30, no
Grupo Solidariedade Musical e Desportiva de Talaíde. Já a segunda eliminatória
terá lugar no dia 19 de outubro, pelas 21h30, no Clube Desportivo e Recreativo
"Os Vinhais" e a grande final decorrerá, no dia 30 de novembro, igualmente às
21h30, no Grupo Recreativo e Dramático 1.º de Maio de Tires.
Os interessados deverão inscrever-se até dia 15 de setembro.
saber mais »
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