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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. 

Filho da terra celebra 106.º aniversário
Embora resida na Parede, José da Mata é natural de Polima, onde viveu grande 
parte da sua longa vida. Completou, no dia 6 de setembro, 106 anos e a sua 
bonita idade levou a que a presidente da Junta de S. Domingos de Rana 
congratulasse pessoalmente este filho da freguesia. 

saber mais »

Festival das Comunidades celebra multiculturalidade
No passado dia 9 de setembro, o Complexo Desportivo de S. Domingos de Rana 
recebeu o Festival das Comunidades, uma iniciativa promovida pela junta de 
freguesia que procurou dar a conhecer o pluralismo cultural existente no seu 
território. 

saber mais »

Évora encanta seniores da freguesia
A Junta de S. Domingos de Rana voltou a proporcionar aos anciãos residentes no 
território mais um passeio sociocultural, convidando-os desta vez a conhecer ou a 
revisitar Évora. 
A partir da Praça do Giraldo, o grupo partiu à descoberta do património histórico da 
cidade alentejana, contemplando a passagem pela Rua 5 de Outubro, pela 
catedral, pelo templo romano, pelo Largo da Porta da Moura e pela Igreja de S. 
Francisco. Após o almoço no Restaurante "Pateo Alentejano", uma referência 
gastronómica local pela sua cozinha tradicional, os seniores visitaram o Museu de 
Évora, em pleno centro histórico.

saber mais »

Apoio à pessoa com demência e ao seu cuidador
Arrancou o projeto "Cuidar da Pessoa com Demência e seu Cuidador", uma 
parceria entre a Junta de S. Domingos de Rana e a Unidade de Cuidados 
na Comunidade Girassol - ACES Cascais que visa proporcionar um serviço de 
apoio a pessoas com demência e aos seus cuidadores informais. Inserindo-se na 
estratégia de Envelhecimento Ativo desta autarquia, este projeto decorrerá, numa 
fase inicial, todas as terças-feiras, pelas 11 horas, na Sociedade Recreativa 
Unidos do Zambujal, prevendo-se a realização de sessões de estimulação 



cognitiva e motora para pessoas com demência conduzidas por um terapeuta 
ocupacional, bem como a criação de um espaço de partilha e aquisição de 
competências reservado aos cuidadores.

saber mais »

Camilo de Oliveira dá nome a rua 
A Junta de S. Domingos de Rana prestou, ao final da tarde de 25 de setembro, 
homenagem a título póstumo a Camilo de Oliveira, atribuindo o nome do ator a 
uma das ruas da freguesia. A cerimónia de descerramento da placa toponímica 
decorreu junto à Rotunda do Bairro 25 de Abril, em Matos-Cheirinhos.

saber mais »
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