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Estamos mais próximos de si!
Acompanhe comodamente a partir do seu e-mail as iniciativas desta junta, as obras a decorrer no território e muito 
mais.  
Conheça o que de mais relevante acontece na Freguesia de S. Domingos de Rana. 

Crianças conhecem "Os Bichos"
Assinalando o Dia Mundial da Criança, a Junta de S. Domingos de Rana convidou, 
no dia 1 de junho, os alunos das escolas do primeiro ciclo e jardins de infância 
públicos a assistir à performance de teatro participativo e de interação "Os bichos", 
apresentada pela Total Inquietação, associação cultural da freguesia. 
saber mais »

Autarquia recupera Chafariz de Trajouce 
Arrancaram, no dia 8 de junho, as obras no Chafariz de Trajouce, sob 
responsabilidade da Junta de S. Domingos de Rana, indo ao encontro da vontade 
da população. A autarquia está empenhada em melhorar o património e a 
memória histórica da freguesia.
saber mais »

 Recreio da Escola de Caparide ganha dignidade
Procurando requalificar o espaço exterior do estabelecimento de ensino, a Junta de S. Domingos de Rana avançou com o início das obras de beneficiação assim que terminou o ano letivo na Escola EB1 de Caparide. Há muito que a comunidade educativa ambicionava transformar a ampla zona de recreio, que consistia em terra e pedregulhos, numa zona convidativa, onde as crianças pudessem brincar em segurança e sem lama em dias de chuva. 
saber mais »

Casa cheia na Noite do Rock
No dia 18 de junho, a Junta de S. Domingos de Rana promoveu a sua primeira 
Noite do Rock no complexo desportivo da freguesia, onde os DJs Cláudia Arauz e 
Miguel Assumpção se encarregaram de animar as centenas de pessoas que 
acorreram ao local. A iniciativa reuniu várias faixas etárias, resultando num 
convívio intergeracional, cujas receitas reverterão a favor dos Bombeiros 
Voluntários da Parede e de Carcavelos-S. Domingos de Rana, corporações que 
atuam no território.



saber mais »

Entroncamento acaba com insegurança viária
Encontra-se a decorrer a execução de um entroncamento na Madorna e no Penedo, obra que pretende reordenar o trânsito e aumentar a segurança dos peões entre a Rua António Aleixo, a Rua General Norton de Matos e a Rua Ary dos Santos. O projeto de trânsito contempla a implementação de um ilhéu direcional, que irá substituir uma área pintada na estrada, semelhante a uma rotunda, que frequentemente era desrespeitada pelos condutores, provocando a insegurança no local.
saber mais »
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