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Ao 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.
Proteja-se a si e aos outros, adotando cuidados que possam travar a propagação do vírus, como utilizar máscara, reduzir o 
número de contactos, manter uma distância de segurança entre pessoas e higienizar as mãos frequentemente, entre 
outros. Juntos podemos fazer a diferença e travar a transmissão do vírus. 

Repinturas de passadeiras e marcas rodoviárias no 
território

Após a realização de um levantamento das necessidades existentes no território, a 
Junta de S. Domingos de Rana avançou com a repintura de passadeiras e marcas 
rodoviárias, privilegiando as que se encontram nas proximidades das escolas, a 
fim de reforçar a segurança nos locais antes do recomeço das aulas.

saber mais »

Benção para a comunidade escolar em Outeiro de Polima

Organizada por esta autarquia, em colaboração com a Paróquia de S. Domingos 
de Rana e em parceria com a AMU - Associação de Moradores do Parque São 
Domingos, realizou-se na tarde de 12 de setembro a "Eucaristia de Bênção a 
Crianças para o novo ano letivo 2020-2021” no Parque Urbano de Outeiro de 
Polima. A missa campal reuniu mais de meia centena de crianças e jovens, bem 
como familiares, professores, auxiliares e demais interessados em participar na 
cerimónia.
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Carlos Paião homenageado pelo Presidente da República

Figura incontornável no panorama musical português que residiu na freguesia 
durante largos anos, Carlos Paião foi homenageado a título póstumo pelo 
Presidente da República com o grau de Comendador da Ordem do Infante D. 
Henrique, 40 anos depois da sua primeira candidatura ao Festival RTP da Canção. 
Os pais do cantor e compositor, Carlos e Ofélia Paião, receberam as insígnias no 
Palácio de Belém.  
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Novas placas toponímicas na freguesia

Atenta às necessidades de intervenção no que diz respeito à colocação de  novas 
placas toponímicas ou substituição das mesmas, bem como a reparação de 
peanhas, a Junta de S. Domingos de Rana realizou intervenções em Talaíde, na 
Travessa da Necrópole, no Zambujal, na Rua Cidade de Évora, em Tires, 
na Praceta Francisco Gomes Teixeira, e na Abóboda, na Rua D. Leonor 
(Fundadora de Misericórdia).
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Arte Urbana no Bairro Per de Cabeço de Mouro

No âmbito da 2.ª edição do Festival Infinito, organizado entre os dias 29 de agosto 
a 12 de setembro pela Associação “Somos Torre”, artistas de Street Art realizaram 
oito intervenções com as comunidades em diferentes zonas do concelho. O Bairro 
PER de Cabeço de Mouro foi o local escolhido na Freguesia de S. Domingos de 
Rana para ser palco da iniciativa, que pretende requalificar o espaço público 
através da arte urbana.
O preenchimento da empena de um dos prédios do Bairro Alice Cruz ficou a cargo 
da criatividade e talento do artista Huariu, que criou uma imagem alusiva a 
“União”, temática escolhida pelos moradores. 
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