
julho 2017 

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.

Freguesia considerada Amiga do Idoso

A Cidade Social e a Associação Nacional de Gerontólogos distinguiu S. Domingos 

de Rana como Freguesia Amiga do Idoso, reconhecendo a sua "intervenção na 

comunidade, na área da gerontologia e os resultados obtidos". 

saber mais »

Dia do Padroeiro assinalado em S. Domingos de Rana

A Igreja de S. Domingos de Rana acolheu, a 9 de julho, as comemorações do Dia 

do Padroeiro da freguesia, S. Domingos de Gusmão, em que a realização da 

tradicional procissão e a celebração da eucaristia solene mobilizaram a 

comunidade. 

saber mais »

"Aprender não tem idade" na EFT

A Junta de S. Domingos de Rana voltou a convidar os centros de dia e de convívio 

da freguesia a visitar a Escola Fixa de Trânsito (EFT) no âmbito do projeto 

"Gerações No Trânsito". Sob o mote "Aprender não tem idade", o projeto assenta 

na realização de dinâmicas de grupo que desafiam, ano após ano, os seniores a 

refletir sobre o seu papel enquanto intervenientes no ambiente rodoviário de 

acordo com as capacidades e limitações próprias da sua idade e a encontrar 

estratégias que lhes permitam adotar um comportamento autónomo e seguro. 

saber mais »



Recolha, troca e entrega de manuais escolares

Ao longo do mês de agosto, o banco de recolha, troca e entrega de manuais 

escolares da Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana funcionará nos dias 

úteis, entre as 9h30 e as 12h30 e as 14h30 e as 17h00. A autarquia pretende 

assim promover a reutilização dos livros, disponibilizando gratuitamente todas as 

obras que são entregues nos serviços.

saber mais »
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Horário da Sede: Segunda a Sexta das 9h00 às 18h00
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