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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.

Adro da igreja matriz recebeu Mercado de Natal
Entre os dias 1 e 4 de dezembro, a Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana 
organizou o seu I Mercado de Natal no adro da igreja matriz e, apesar do tempo 
cinzento e chuvoso, foram muitos os residentes que não perderam a oportunidade 
de passear pelo espaço, comprar um ou outro presente e provar algumas das 
guloseimas e petiscos à venda. 

saber mais »

Apresentação de serviço de Terapia da Fala 
A Junta de S. Domingos de Rana apresentou às escolas da freguesia o novo 
serviço de Terapia da Fala, que funcionará integrado na Clínica Social de 
Psicologia e Psicoterapia "Espaço Interior". Após a introdução da presidente da 
autarquia, Maria Fernanda Gonçalves, coube à terapeuta da fala, Mafalda 
Mourato, explicar o seu trabalho e esclarecer as dúvidas dos professores 
presentes. 

saber mais »

Festa de Natal mobiliza anciãos
E a Festa de Natal promovida por esta autarquia para os seniores da Freguesia de 
S. Domingos de Rana foi assim, com boa disposição, muita música, doces 
tradicionais da época e ainda uma lembrança para cada um dos participantes. 
Boas Festas! 

saber mais »



Pais Natais vespistas entregam prendas 
A Junta de S. Domingos de Rana procedeu, nos dias 14 e 15 de dezembro, à 
entrega de lembranças aos alunos das escolas públicas do 1.º Ciclo do ensino 
básico e jardins de infância da freguesia. A iniciativa contou com a colaboração do 
Vespa Clube do Estoril e procurou assinalar a quadra festiva junto da população 
escolar.

Entrega de cabazes a famílias carenciadas
Procurando atenuar as dificuldades sentidas por famílias residentes em situação 
de risco ou vulnerabilidade social, esta autarquia conseguiu reunir bens 
alimentares para a realização dos 31 cabazes de Natal que foram entregues nos 
dias 22 e 23 de dezembro. 

saber mais »
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