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A seu lado, a cuidar de si!
Conheça, comodamente a partir do seu e-mail, o que de mais relevante acontece na Freguesia de S. Domingos de Rana.

Neste momento em que assistimos ao levantamento das medidas de confinamento, é importante tomar precauções, como 

manter a distância mínima de segurança e usar máscara em ambientes fechados. Juntos podemos fazer a diferença e travar a 

transmissão do vírus. Proteja-se a si e aos outros!

Reparação de calçadas é prioridade 

Procurando requalificar o espaço público e aumentar a segurança da circulação 

pedonal, a reparação de calçadas continua a ser realizada um pouco por todo o 

território de S. Domingos de Rana. As últimas intervenções foram realizadas na 

Rua Vasco da Gama, Rua Francisca Lindoso, Rua Jorge de Sena e Rua 15 de 

Agosto, estando previstas mais beneficiações em diferentes zonas da freguesia, 

nas quais os passeios se apresentam deteriorados.

saber mais »

Ser voluntário em S. Domingos de Rana

Conseguir abdicar de algumas horas em prol do próximo não está ao alcance de 

todos, mas S. Domingos de Rana conta com muitos residentes determinados em 

fazer a diferença e contribuir ativamente para tornar a freguesia um lugar melhor.

Desde o início da pandemia, foram inúmeras as pessoas que responderam 

positivamente ao apelo desta autarquia, abraçando sem receios a missão de se 

colocar ao serviço de quem mais precisa. Compreendendo desde a entrega de 

máscaras descartáveis à realização de compras de supermercado e de farmácia, 

passando pela preparação e distribuição de refeições na Cozinha Comunitária, os 

voluntários permitiram à população mais vulnerável permanecer em confinamento 

e assim não correr riscos desnecessários.

saber mais »



Festa em honra de S. Domingos de Gusmão

No dia 5 de julho, domingo, a Paróquia de S. Domingos de Rana voltou a 

promover a festa em honra de S. Domingos de Gusmão que, face à atual situação 

pandémica, não integrou a tradicional procissão pelas ruas da freguesia, mas sim 

uma oferenda floral. A missa campal celebrou-se de manhã no adro da igreja 

matriz, onde foi preparado um altar ao santo padroeiro, no qual os fiéis, 

respeitando o devido distanciamento de segurança, tiveram a oportunidade de 

depositar flores ao longo do dia.

saber mais »

Escola Fixa de Trânsito de cara lavada 

A funcionar desde 21 de janeiro de 1989, a Escola Fixa de Trânsito de S. 

Domingos de Rana está a ser alvo de obras de beneficiação. A intervenção 

contempla a lavagem de todo o edifício, a reparação de fissuras existentes no 

mesmo e a sua pintura, bem como a recuperação do gradeamento do 

equipamento.

A primeira escola fixa de trânsito de responsabilidade autárquica a nascer em 

território nacional tem vindo, ao longo dos anos, a oferecer as competências e os 

conhecimentos necessários a uma adequada integração na circulação rodoviária 

aos seus frequentadores, continuando a constituir uma mais-valia ao promover, 

através dos mais novos, a Educação Rodoviária junto de todas as faixas etárias da 

população. 

saber mais »

Por um mercado melhor na freguesia

Com a preocupação de assegurar o bom funcionamento do equipamento, a Junta 

de S. Domingos de Rana tem vindo a realizar diferentes trabalhos de manutenção 

no mercado da freguesia, para que este continue a oferecer as melhores 

condições não só a quem o visita, como a todos aqueles que ali trabalham. Entre 

as beneficiações levadas a cabo pela autarquia destacam-se a reparação das 

coberturas dos edifícios e a pintura dos mesmos, o arranjo das casas de banho, a 

colocação de portas novas, a manutenção dos motores dos portões das lojas e a 

substituição e reforço da iluminação existente no recinto.

saber mais »
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