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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.

Lev'Arte leva a dança às escolas

Assinalando o Dia Mundial da Dança, que se comemorou a 29 de abril, a Junta de 

S. Domingos de Rana e a Lev'Arte organizaram pequenas apresentações nas 

escolas da freguesia ao longo dessa semana. Os alunos de Talaíde, Abóboda N.º

2 (Outeiro de Polima), Parede N.º 4 (Madorna), Padre Andrade e S. Domingos de 

Rana receberam os bailarinos da escola de dança a funcionar Caparide. 

saber mais »

XIX Milha Urbana de S. Domingos de Rana

As ruas da Abóboda acolheram, na manhã de 5 de maio, a XIX Milha Urbana de 

S. Domingos de Rana, prova organizada pelo Núcleo de Atletismo da Zona da 

Abóboda (NAZA) destinada à Elite Nacional que decorreu, paralelamente, ao 

Troféu de Atletismo de Cascais. Contando com o apoio da Junta de S. Domingos 

de Rana, da Câmara Municipal de Cascais e do comércio local, o evento 

desportivo realizou-se em circuito fechado na localidade, entre a Estrada da 

Conceição da Abóboda e o Cerrado do Mato, onde funciona a sede do NAZA.

saber mais »

Seniores exploram norte de Portugal

Entre os dias 29 e 31 de maio, a Junta de S. Domingos de Rana convidou os 

seniores residentes a participar em mais um dos seus passeios socioculturais, 

desta feita ao norte do país. Ao longo de três dias, os participantes puderam 

conhecer ou revisitar diferentes locais de interesse no centro histórico de Braga, 

no Parque Nacional Peneda-Gerês e ainda em Viana do Castelo.

Promovendo o convívio e o fortalecimento de laços entre os seniores, o passeio 

aliou a diversão à cultura, com o objetivo de fomentar um envelhecimento ativo e 

saudável na freguesia.

saber mais »



Mais e melhor para a freguesia!

Procurando requalificar o espaço público da freguesia, a Junta de S. Domingos de 

Rana continua,a reparar calçadas degradadas, a colocar espelhos parabólicos, a 

implementar sinalização vertical, a assegurar a manutenção de parques infantis e 

a colocar abrigos em paragens de autocarros, entre outros melhoramentos.

Ajude-nos a cuidar do nosso território, comunicando os locais que necessitam de 

intervenção.

saber mais »

Abertas inscrições para Encontro "As Emoções vão à 
Escola?"

Tendo em atenção as condições da saúde mental nos estabelecimentos de ensino 

da freguesia, o projeto "Psicologia Clínica na Escola" foi constituído, em 2003, pela 

Junta de S. Domingos de Rana. Após esta década e meia, surge agora a 

oportunidade de criar um momento de reflexão sobre a atuação desta autarquia e 

sobre o estado da saúde mental nas escolas do território com o encontro "As 

Emoções vão à Escola?", que decorrerá no dia de 4 de julho, às 10 horas, na 

Escola Secundária Frei Gonçalo Azevedo.

saber mais »
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