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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. 

Matarraque tem novo parque infantil
O Parque Infantil "Eça de Queiroz" foi inaugurado na tarde de 2 de abril na Rua 
"Os Maias", em Matarraque. "Quando se trabalha para e com as pessoas, o 
resultado é este, um equipamento há muito desejado. Mais não fizemos que 
devolver à população aquilo que é dela por direito", afirmou a presidente da Junta 
de S. Domingos de Rana, Maria Fernanda Gonçalves, mostrando-se satisfeita com 
a obra levada a cabo por esta autarquia.

saber mais »

Novo recinto permite crescimento de feira medieval
Entre os dias 7 e 9 de abril, a III Feira Medieval de S. Domingos de Rana 
prometeu e voltou a surpreender. Com a mudança de local para o atual mercado 
da freguesia, o espaço deixou de ser um problema, possibilitando não só acolher o 
dobro dos mercadores, artesãos e animadores, como receber com maior 
dignidade os visitantes.O evento decorreu no âmbito das comemorações dos 647 
anos do território de S. Domingos de Rana no termo de Cascais e pretende recriar 
a história do território, preservando as suas tradições e homenageando as suas 
gentes.

saber mais »

Autarquia dá a conhecer "100 Noites com poemas"
Na tarde de 9 de abril, no âmbito da realização sua III Feira Medieval, a Junta de 
S. Domingos de Rana apresentou o livro "100 Noites com poemas" no mercado da 
freguesia. Trata-se de um projeto que assinala a realização, entre 2005 e 2014, de 
uma centena de encontros mensais na Biblioteca Municipal de S. Domingos de 
Rana, ao longo dos quais se celebrou entusiasticamente a poesia. 

saber mais »



Seniores passeiam por Setúbal
No âmbito das atividades socioculturais destinadas à população sénior residente, 
a Junta de S. Domingos de Rana organizou, no dia 19 de abril, um passeio à 
Península de Setúbal, iniciativa que mobilizou perto de uma centena de 
participantes.

saber mais »

25 de Abril comemorado na freguesia
O Complexo Desportivo de S. Domingos de Rana voltou a ser o local escolhido 
por esta junta para acolher as celebrações do 43.º aniversário da Revolução dos 
Cravos na freguesia. Fazendo questão de assinalar a data que ficará para sempre 
associada à queda do regime ditatorial do Estado Novo, a autarquia promoveu um 
conjunto de atividades gratuitas destinadas a todas as faixas etárias da população, 
com o objetivo de recordar o 25 de Abril de 1974.

saber mais »
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