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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. 

Autarquia assinala Dia Mundial da Criança
Com o objetivo de celebrar o Dia Mundial da Criança, a Junta de S. Domingos de 
Rana entregou uma t-shirt alusiva à data aos alunos das escolas do ensino básico 
e dos jardins de infância públicos da freguesia. 
Após ter desafiado os estabelecimentos de ensino a participar num concurso de 
desenho, a autarquia submeteu as obras a votação na sua página de facebook, 
tendo o desenho de Caparide obtido a vitória com 2195 votos. O trabalho da 
Mariana foi assim o escolhido para figurar em todas as t-shirts oferecidas às 
crianças.

saber mais »

Zumba Colors Party aquece a freguesia
O Complexo Desportivo de S. Domingos de Rana recebeu, na tarde 4 de junho, 
Zumba Colors Party, iniciativa que mobilizou cerca de 300 pessoas. Muita cor e 
animação marcaram o divertido evento organizado pela professora residente, Su 
Martins, com o apoio desta junta de freguesia.

saber mais »

Orçamento Participativo Escolar em S. Domingos de 
Rana
Na manhã de 8 de junho terminou mais uma fase do Orçamento Participativo (OP) 
Escolar de S. Domingos de Rana, com a realização de uma assembleia inter-
escolas para apresentação, discussão e votação dos projetos na sede da junta, na 
qual estiveram presentes os representantes das turmas do 4.º ano dos 12 
estabelecimentos de ensino públicos do 1.º Ciclo do Ensino Básico da freguesia. 

saber mais »



Rock regressa ao complexo desportivo 
Cerca de 350 pessoas deslocaram-se ao Complexo Desportivo de S. Domingos de 
Rana no sábado, 24 de junho, para dançar e conviver em mais uma Noite do Rock 
promovida por esta junta de freguesia. Cláudia Arauz e Miguel Assumpção foram 
os DJs de serviço, responsáveis por conduzir os presentes ao longo de cinco 
horas pelos grandes clássicos deste género musical que continua a mobilizar 
diferentes gerações.

saber mais »

Festival celebra o amor pela dança 
Organizado pela Academia Sulydance e esta junta de freguesia, o Festival de 
Dança de São Domingos de Rana decorrerá, no dia 22 de julho, no Auditório do 
Colégio Marista de Carcavelos. Trata-se de evento destinados a todos os que 
amam a dança, onde estarão representadas inúmeras escolas e academias. 

saber mais »
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