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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. 

Alunos de S. Domingos assinalam Dia de Reis
No Dia de Reis, 6 de janeiro, os alunos e docentes da Escola EB1 de S. Domingos 
de Rana visitaram esta junta, onde cantaram as "Janeiras" à sua presidente, Maria 
Fernanda Gonçalves. No final da atuação, a autarca agradeceu a simpática visita 
e congratulou os presentes por continuarem a cumprirem a tradição na freguesia.

saber mais »

Seniores cantam e encantam na autarquia
Os coros dos centros de convívio Natael Rianço (Abóboda), Matos Cheirinhos e 
"Os Vinhais" cantaram, no dia 11 de janeiro, as "Janeiras" na Junta de S. 
Domingos de Rana. Agradecendo a visita e o simpático cabaz oferecido pelos 
seniores, o executivo entregou lembranças às três respostas sociais para a 
Terceira Idade que funcionam na freguesia sob a gestão da Santa Casa da 
Misericórdia de Cascais. 

saber mais »

I Concurso de Montras de Natal
A funcionar no centro de Tires, a Florista "Feito com Amor" venceu o I Concurso 
de Montras de Natal de S. Domingos de Rana, tendo a Papelaria de Rana, 
localizada na Rua António Louro, ficado em segundo lugar da competição.
A presidente e o secretário da junta de freguesia, Maria Fernanda Gonçalves e 
João Navarro, realizaram a entrega dos prémios e dos certificados de participação.

saber mais »



Escola Fixa de Trânsito assinala 28.º aniversário 
A celebração de mais um aniversário da Escola Fixa de Trânsito de S. Domingos 
de Rana arrancou com a realização da ação de sensibilização "Agente por um 
dia" à frente Escola EB1 Padre Agostinho da Silva, destinada a promover 
comportamentos de segurança rodoviária junto dos alunos, pais e condutores em 
geral. Fardados e acompanhados de agentes da Equipa da Escola Segura da 
Polícia de Segurança Pública, as crianças desempenharam na perfeição o papel 
que lhes foi atribuído, fazendo diferentes advertências aos participantes na 
simulação de uma "Operação Stop".

saber mais »
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