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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 celebra Dia da Criança

Assinalando o Dia Mundial da Criança, a Junta de S. Domingos de Rana distribuiu 

bonés aos alunos das escolas do ensino básico e jardins de infância públicos da 

freguesia. Os mais novos acolheram com grande entusiasmo a ação, tendo 

ficando felizes com o presente da autarquia.

saber mais »

S. Domingos de Rana recebe galardão Eco-Freguesias 
XXI

Realizou-se, no dia 6 de junho, a Cerimónia Eco-Freguesias XXI 2019, no 

Mosteiro de Tibães, em Braga, onde foram reconhecidas as freguesias que 

“demonstraram um consistente compromisso com a sustentabilidade”. S. 

Domingos de Rana foi uma das 86 freguesias que apresentaram a candidatura ao 

galardão Eco-Freguesias XXI, tendo recebido a bandeira verde e o diploma de 

participação pelas boas práticas nas vertentes ambiental, económica e socio-

cultural nesta 2.ª edição do projeto.

saber mais »

Intervenções prosseguem no território 

Procurando não defraudar as expetativas de quem escolheu viver, trabalhar ou 

visitar a freguesia, a Junta de S. Domingos de Rana continua empenhada em 

melhorar o espaço público. Desde a reconstrução de placas toponímicas 

derrubadas à reparação de calçadas degradadas, passando pela 

colocação de espelhos parabólicos, implementação de sinalização 

vertical e manutenção de parques infantis, entre outros, muitos 

foram os trabalhos levados a cabo pela autarquia, procurando 

requalificar, dentro do âmbito das suas competências, o território. 

saber mais »



"Gerações no Trânsito" junta seniores e crianças

Na tarde de 25 de junho, a Escola Fixa de Trânsito de S. Domingos de Rana 

recebeu os seniores do Centro de Convívio Natael Rianço e alunos da CAF da 

Escola EB1 Padre Andrade, ambos sob a gestão da Santa Casa da Misericórdia 

de Cascais. A visita realizou-se no âmbito do projeto "Gerações No Trânsito", que 

convida os participantes a refletir sobre o seu papel enquanto peões e/ou 

condutores no ambiente rodoviário, tendo em conta as capacidades e 

constrangimentos próprios da sua idade e a encontrar estratégias que lhes 

possibilitem adotar um comportamento seguro.

saber mais »

Gabinete de "O Companheiro" funciona em Tires

Fundada a 1987, “O Companheiro”, Instituição Particular de Solidariedade Social, 

apoia pessoas que têm ou tiveram problemas com a justiça e suas famílias, numa 

perspetiva de inclusão psico-socio-laboral, sob a missão “Para que não haja 

Homem excluído pelo Homem”. Com sede em Lisboa, a instituição dispõe, desde 

outubro de 2018, de um gabinete em Tires, onde, sob marcação, é realizado o 

atendimento a pessoas que têm ou tiveram problemas com a justiça e que 

pretendam acompanhamento ao nível da procura de emprego, de aconselhamento 

jurídico ou apoio psicológico, entre outros.

saber mais »
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