
julho 2016

Vamos ao seu encontro!
Uma vez por mês, receberá no seu e-mail notícias sobre o que de mais significativo acontece na Freguesia de S. Domingos de 
Rana, porque sabemos que se preocupa com o que se passa na sua área de residência. 
Estamos agora mais próximos de si.

Autarquia requalifica Largo das Palmeiras
Correspondendo aos pedidos dos residentes, a Junta de S. Domingos de Rana 
avança com a requalificação do Largo das Palmeiras, no Zambujal, procurando 
resgatar um espaço público que se encontra há décadas votado ao esquecimento 
e devolvê-lo à comunidade.
saber mais »

Rastreios de saúde gratuitos na freguesia 
Desde março, que a população da Freguesia de S. Domingos de Rana pode 
beneficiar da realização de rastreios de saúde e aconselhamento gratuitos no 
território. "Ser Saudável" é um projeto simples, que consiste na deslocação de um 
enfermeiro duas vezes por mês a diferentes instituições, onde não só avalia a 
tensão arterial, o colesterol, a glicémia e a condição respiratória, como conversa 
com as pessoas, procurando colocar em contexto os resultados obtidos.
saber mais »

Idosos à descoberta do Alentejo
No âmbito das atividades socioculturais que promove, a Junta de S. Domingos de 
Rana proporcionou, no dia 8 de julho, o passeio "À descoberta do Alentejo" a uma 
centena de seniores residentes na freguesia.
saber mais »



Artista tetraplégico apresenta "Primavera"
Na tarde de 15 de julho, foi inaugurada a exposição de pintura "Primavera" de 
José Caldeira na Junta de S. Domingos de Rana, na presença de familiares e 
amigos. A presidente da autarquia, Maria Fernanda Gonçalves, acompanhou o 
evento, no qual congratulou pessoalmente o artista plástico residente na 
freguesia pelos seus trabalhos.
saber mais »

Recolha, troca e entrega de manuais escolares
Até ao final de julho, o banco de recolha, troca e entrega de manuais escolares da 
Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana funcionará na Loja Social "Dar a 
Mão", em Outeiro de Polima. Nos dias úteis, entre as 9 e as 14 horas, promove-se 
no espaço a reutilização dos livros, disponibilizando gratuitamente todas as obras 
que são entregues nos serviços desta autarquia.
saber mais »
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