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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. 

Concerto-tributo a João Aguardela e Sitiados 
Quem se deslocou a Polima na noite de 17 de fevereiro para assistir ao concerto 
de tributo a João Aguardela teve o privilégio de vivenciar momentos únicos na 
ICMAV. Promovido pela Junta de S. Domingos de Rana com a finalidade de 
homenagear um filho da terra, a iniciativa reuniu os músicos que integraram a 
banda ao longo dos anos, bem como outros que privaram com o cantautor, que se 
entregaram de corpo e alma a este projeto, procurando proporcionar um 
espetáculo memorável.

saber mais »

João Aguardela em exposição
Após a realização do concerto de tributo a 17 de fevereiro, a Junta de S. 
Domingos de Rana inaugurou na tarde do dia seguinte uma exposição que 
recordou João Aguardela, o carismático vocalista de Sitiados que residiu na 
freguesia desde criança e até ao seu falecimento em 2009. 

saber mais »

EDAM apresenta "Charlie e a Fábrica de Chocolate"
Perto de 300 alunos das escolas do ensino básico aceitaram o convite da Junta de 
S. Domingos de Rana para assistir, no dia 21 de fevereiro, à adaptação de 
"Charlie e a Fábrica de Chocolate" pela Escola de Dança Ana Mangericão 
(EDAM). Após a apresentação oficial no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, 
o espetáculo realizou-se na freguesia, nas instalações da Igreja Cristã Manancial 
de Águas Vivas, em Polima.

saber mais »



Orçamento Participativo Escolar na freguesia
Tratando-se de uma importante ferramenta estratégica para promover a educação 
para a cidadania, o Orçamento Participativo Escolar propõe-se contribuir para a 
construção de competências cognitivas nas crianças para a vida em sociedade, 
ajudando a compreender a complexidade dos problemas e das decisões, face à 
escassez de recursos e à priorização de opções. 

saber mais »

Seniores festejam o Carnaval
À semelhança de anos anteriores, a Junta de S. Domingos de Rana voltou a 
promover uma festa de Carnaval para a população sénior residente. A iniciativa 
mobilizou cerca de 600 foliões, que compareceram no complexo desportivo da 
freguesia com o intuito de passar uma tarde divertida na companhia dos seus 
pares. Profissões do mundo rural foi o tema escolhido para o habitual concurso de 
máscaras. 

saber mais »
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