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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 partir do 

seu e-mail as iniciativas desta junta, as obras a decorrer no território e muito mais. 

Arranque do II Concurso de Fado Amador 

O Grupo Solidariedade Musical e Desportiva de Talaíde acolheu, na noite de 21 de 

setembro, a primeira eliminatória do II Concurso de Fado Amador na freguesia, 

evento organizado pela Junta de S. Domingos de Rana. Apesar da chuva, o salão 

da coletividade acabou por ficar composto. Formado pela fadista Maria Luísa 

Moutinho, o poeta e músico Manuel Rodrigues, o maestro Filipe Taborda, o 

músico Nuno Lourenço e o presidente do clube anfitrião Domingos Antunes, o júri 

selecionou seis dos doze concorrentes para disputar a final. Os participantes 

foram acompanhados por Humberto Vicente, à guitarra portuguesa, e Francisco 

Gonçalves, à viola.

saber mais »

Troca de experiências entre escolas fixas de trânsito

A Escola Fixa de Trânsito de S. Domingos de Rana foi visitada por técnicas da 

Câmara Municipal de Lisboa, que foram recebidas pela presidente da Junta de S. 

Domingos de Rana, Maria Fernanda Gonçalves, e pela equipa responsável pelo 

funcionamento do equipamento. Dias mais tarde, a convite das colegas, os 

funcionários desta autarquia deslocaram-se à Escola de Trânsito da Bela Vista, 

que se encontra sob a gestão da edilidade lisbonense, a fim de conhecerem o 

espaço físico, as suas condições e os conteúdos programáticos.

saber mais »

Intervenções nas escolas do 1.º ciclo

A fim de assegurar um arranque do ano letivo 2019/2020 tranquilo, a Junta de S. 

Domingos de Rana procurou realizar os melhoramentos necessários nas escolas 

públicas do 1.º ciclo do Ensino Básico da freguesia ao longo do período de férias. 

Desde a revisão de instalações elétricas à limpeza de algerozes, passando pela 

substituição de portas, janelas e vidros, os estabelecimentos de ensino 

beneficiaram ainda da manutenção dos campos de jogos e espaços exteriores, 

entre outros trabalhos.

saber mais »



Dia Mundial do Animal celebra-se na freguesia

A Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana irá assinalar, no dia 13 de outubro, 

o Dia Mundial do Animal com um conjunto de iniciativas, que incluirá, entre outras, 

uma feira de adoção, um concurso, exibições, workshops e animação infantil.

saber mais »

Venha praticar desporto por uma boa causa!

Associando-se à iniciativa "Pelo Combate à Pobreza e à Exclusão Social", a Junta 

de S. Domingos de Rana promove, na manhã do dia 19 de outubro, diferentes 

atividades no complexo desportivo da freguesia. A ação pretende sensibilizar a 

comunidade para a problemática, promovendo a recolha de bens alimentares não 

perecíveis, que servirão para apoiar famílias carenciadas residentes no território.

saber mais »
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