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Estamos à espera da sua visita!
Da Clínica Social de Psicologia e Psicoterapia "Espaço interior" ao Espaço Museológico Ilídio Carapeto, passando pela Loja 
Social "Dar a Mão" e pelo mercado da freguesia, são vários os serviços e equipamentos que a Junta de S. Domingos de Rana 
coloca ao seu dispor. Se ainda não conhece ou se gostaria de saber mais sobre cada um deles, é fácil, basta ler esta edição 
da nossa newsletter.
Agora mais próximos de si.  

Espaço Interior: uma resposta terapêutica ao seu alcance
Psicoterapia Psicanalítica? Porque poderá ser importante? Porquê que é que me 
comporto assim? Porque é que me relaciono desta forma? Porque é que sinto esta 
angústia, esta dor? Questionar e questionar-se garante a possibilidade do Ser 
livre!
saber mais »

A arte de bem trabalhar a madeira
A funcionar em Outeiro de Polima, o Espaço Museológico Ilídio Carapeto acolhe 
mais de três centenas de embarcações em miniatura, réplicas de instrumentos 
náuticos e altos e baixos relevos, obras criadas pela mão do habilidoso artesão da 
freguesia que lhe empresta o nome.  
saber mais »

Dar a Mão a quem mais precisa
Sabia que a Freguesia de S. Domingos de Rana tem uma loja social? "Dar a Mão" 
é um projecto que procura, desde 2014, contribuir para a melhoria das condições 
de vida das famílias em situação de maior vulnerabilidade, disponibilizando 
vestuário, calçado, acessórios, brinquedos, roupas para a casa e mobiliário, entre 
outros apoios.  
saber mais »



Pró menino e prá menina
Há mais de uma década que a entrada em funcionamento do Mercado de S. 
Domingos de Rana, no Zambujal, colocou um ponto final à realização de feiras de 
levante sem condições na freguesia. Para além das habituais feiras e do 
funcionamento dos talhos, da peixaria, da padaria e da churrasqueira, entre 
outros, o recinto acolhe ainda a Feira de Antiguidades, Velharias e Artesanato.    
saber mais »
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