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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. 

Por um Bairro do Miradouro melhor

A manhã de domingo, 4 de setembro, foi dia de limpeza no Bairro do Miradouro 

(PER), em parceria com a Associação Rota Jovem e os mais de 20 voluntários 

que este ano participaram no "Experimenta Mais". O projeto da associação visa 

promover a responsabilidade social dos jovens, integrando-os em atividades onde 

podem contactar com diferentes realidades sociais

saber mais »

Mais condições na Escola de Caparide

No arranque do ano letivo 2016/2017, a Escola EB1 de Caparide não só viu o seu 

espaço exterior ser requalificado, como passou a ter Atividades de Animação e 

Apoio à Família (AAAF), Componente de Apoio à Família (CAF) e Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC), asseguradas pela Junta de S. Domingos de 

Rana, em conjunto com o Agrupamento de Escolas de Alapraia.

saber mais »

Precisa de Terapia da Fala?

A partir de outubro, a Junta de S. Domingos de Rana disponibiliza consultas de 

Terapia da Fala a preços acessíveis. Trata-se de mais uma resposta social desta 

autarquia, que procura ir ao encontro das necessidades sentidas pela população.

saber mais »

Autarquia reforça equipa

A Junta de S. Domingos de Rana acolheu, no dia 19 de setembro, 16 novos 

assistentes operacionais, que foram distribuídos pelos diferentes sectores. A 

autarquia aumenta assim a capacidade de resposta nos espaços verdes, obras 

e gestão do complexo desportivo e do mercado, correspondendo às necessidades 

locais das populações.

saber mais »
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