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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.

Festival das Sopas mobiliza comunidade

Na noite sábado, 3 de março, o Festival das Sopas levou perto de 200 pessoas ao 

Salão Paroquial de S. Domingos de Rana. A "Sopa com Todos" da Catequese foi 

a grande vencedora desta primeira edição do evento, que mobilizou os diferentes 

grupos da comunidade religiosa. A Junta de S. Domingos de Rana foi convidada e 

participar na iniciativa e conquistou um honroso 2.° lugar com a "Sopa de 

Espinafres e Carne", confecionada pela Carla Afonso e Gilda Brás. 

saber mais »

Autarquia assinala Dia da Mulher

A fim de comemorar o Dia Internacional da Mulher, o executivo da Junta de S. 

Domingos de Rana distribuiu, a 8 de março, flores entre as professoras das 

escolas públicas do 1.º ciclo do Ensino Básico.

saber mais »

Teatro e Danças Tradicionais da Guiné-Bissau com a 
AFAIJE

A convite desta autarquia, a Associação dos Filhos e Amigos da Ilha de Jeta -

AFAIJE apresentou um espetáculo de Teatro e Danças Tradicionais da Guiné-

Bissau, na tarde de 11 de março, no Grupo Recreativo e Dramático 1.º de Maio de 

Tires, que gentilmente cedeu o seu salão nobre para acolher a iniciativa. Para 

além de dar a conhecer as culturas das comunidades imigrantes existentes na 

freguesia, o evento procurou assinalar o Dia Internacional da Tolerância Zero à 

Mutilação Genital Feminina.

saber mais »



Alunos assistem a apresentação da EDAM

A Junta de S. Domingos de Rana convidou os alunos do 4.º ano das escolas 

públicas da freguesia a assistir, no dia 14 de março, ao espetáculo “O Segredo da 

Floresta” apresentado pela Escola de Dança Ana Mangericão (EDAM) no Grupo 

Recreativo e Dramático 1.º de Maio de Tires. A iniciativa mobilizou perto de 300 

crianças que começaram por conhecer, através da execução de diferentes 

exercícios pelas bailarinas, um pouco mais sobre o Ensino Artístico Especializado, 

pelo qual poderão optar entre o 5.º e o 9.º ano de escolaridade. Seguiu-se a 

aguardada peça, que conta a história de como os animais da floresta, o mocho 

rebocho, a aranha baganha e o gafanhoto canhoto, entre outros, recebem a 

melhor das prendas, a amizade.

saber mais »

Seniores da freguesia visitam Coimbra

Procurando promover o convívio junto da população sénior residente da freguesia, 

a Junta de S. Domingos de Rana realizou, no dia 22 de março, mais um dos seus 

passeios socioculturais, desta feita a Coimbra, onde visitaram as Ruínas de 

Conímbriga e o Portugal dos Pequenitos.

saber mais »
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