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Estamos mais próximos de si!
Acompanhe comodamente a partir do seu e-mail as iniciativas desta junta, as obras a decorrer no território e muito mais. 
Conheça o que de mais relevante acontece na Freguesia de S. Domingos de Rana.

Mar de gente em Festa de Halloween
Pelo segundo ano consecutivo, a Junta de S. Domingos de Rana organizou a 
Festa de Halloween, uma iniciativa que voltou a despertar a curiosidade da 
população. Perto de mil pessoas optaram por passar a noite mais assustadora do 
ano, 31 de outubro, em família no complexo desportivo da freguesia.
saber mais »

Castanhas, pão e vinho em Dia de S. Martinho
Esta autarquia voltou a convidar a população sénior residente a participar na 
tradicional Festa de S. Martinho. Mais de 750 pessoas deslocaram-se, no dia 11 
de novembro, ao complexo desportivo da freguesia, onde passaram uma tarde 
diferente na companhia dos seus pares.
saber mais »

Largo das Palmeiras de cara lavada
Reconhecendo a importância do espaço para a comunidade, a Junta de S. 
Domingos de Rana requalificou o Largo das Palmeiras, resgatando-o do estado de 
abandono em que se encontrava. Situada mesmo ao lado da Sociedade 
Recreativa Unidos do Zambujal, a zona de lazer foi inaugurada na tarde de 13 de 
novembro. 
saber mais »

Laje de Tires ganha placa identificativa
Na manhã de 19 de novembro, esta autarquia e representantes da comunidade 
Geocaching descerraram a placa identificativa da Laje de Tires enquanto 
geomonumento. A formação geológica não só passa a estar registada como um 
ponto de interesse para os praticantes de Geocaching, como agora quem passa 
pela Praça Fernando Lopes Graça poderá ficar a conhecer um pouco mais sobre o 
local. 



saber mais »

Compensa ser bom aluno na freguesia
Renovando a aposta na atribuição de incentivos à Educação, a Junta de S. 
Domingos de Rana voltou a entregar, na tarde de 26 de novembro, os Prémios de 
Mérito e Excelência, bem como bolsas de estudo para o Ensino Superior a alunos 
da freguesia. A cerimónia decorreu na sede da autarquia e contou com a presença 
não só da maioria dos eleitos que integram o seu executivo, como do diretor 
municipal da Educação da Câmara Municipal de Cascais, Miguel Arrobas.
saber mais »
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