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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. 

Mercado de Natal celebra época festiva

O Adro da Igreja de S. Domingos de Rana recebeu a segunda edição do Mercado 
de Natal, uma iniciativa levada a cabo, entre os dias 8 e 10 de dezembro, pela 
junta, que procurou dinamizar e trazer animação a um espaço privilegiado da 
freguesia. 

saber mais »

Prendas chegam de vespa às escolas

A tradicional distribuição de lembranças realizada pela Junta de S. Domingos de 
Rana voltou, nas manhãs de 12 e 13 de dezembro, a alegrar os mais de 1800 
alunos das escolas públicas do 1.º Ciclo do ensino básico e jardins-de-infância da 
freguesia. Este ano, as crianças receberam livros infantis e chupa-chupas, mas o 
entusiasmo, esse ficou, mais uma vez, a dever-se à chegada dos pais e mães 
natal de vespa.

saber mais »

Anciãos festejam quadra natalícia

À semelhança do que sucede nos convívios de Carnaval e de S. Martinho, a 
tradicional Festa de Natal organizada pela Junta de S. Domingos de Rana para a 
população sénior residente voltou a merecer um bom acolhimento por parte desta 
faixa etária. Na tarde de 16 de dezembro, mais de 600 idosos não quiseram perder 
a oportunidade de viver momentos de diversão com os seus pares, dançando e 
conversando no complexo desportivo da freguesia.

saber mais »



Por um Natal melhor na freguesia

Com o objetivo de mitigar as dificuldades sentidas pelos agregados familiares mais 
carenciados, a Junta de S. Domingos de Rana entregou 30 cabazes de Natal no 
dia 21 de dezembro. Os bens alimentares essenciais, o bolo-rei, o bacalhau e os 
produtos de higiene e limpeza contribuíram certamente para que as famílias 
vivessem esta época festiva com mais alento.

saber mais »

Mais segurança no Buzano

Terminaram os trabalhos realizados pela Junta de S. Domingos de Rana na 
Avenida Comandante Gilberto Duarte e Duarte, no Buzano. Com o 
estreitamento da faixa de rodagem e o aumento da bolsa de estacionamento, 
a obra pretende dissuadir os condutores de circularem na artéria a velocidades 
acima do permitido. Também o alargamento dos passeios e a resolução das 
saídas das garagens veio contribuir para aumentar a segurança no local.

saber mais »
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