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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. 

Requalificação do Largo do Coreto em Talaíde
Já arrancaram as obras de requalificação do Largo do Coreto em Talaíde, obra 
que pretende dar uma nova dignidade a este local, transformando-o em espaço de 
lazer, com parque infantil, espaço para festas, concertos e piquenique.

saber mais »

XVII Milha Urbana de S. Domingos de Rana
Com o apoio desta junta de freguesia, o Núcleo de Atletismo da Zona da Abóboda 
(NAZA) levou a cabo, na manhã de 14 de maio, a XVII edição da Milha Urbana de 
S. Domingos de Rana. A presidente e o secretário desta autarquia, Maria 
Fernanda Gonçalves e João Navarro, acompanharam o evento desportivo, que 
integrou as provas de Elite e o Troféu de Atletismo do Concelho de Cascais.

saber mais »

Finalistas da EFT visitam Quinta da Escola
Entre os dias 18 e 23 de maio, a Junta de S. Domingos de Rana proporcionou aos 
alunos do 4.º ano das escolas públicas da freguesia um passeio destinado a 
assinalar o final de um ciclo de aprendizagem na Escola Fixa de Trânsito. 
O local escolhido para fazer a festa foi a Quinta da Escola, um centro de educação 
ambiental a funcionar em Alvados, no Parque Natural das Serras de Aire e 
Candeeiros, onde se realizaram inúmeras atividades lúdico-desportivas, 
como jogos de ringue, escalada, arborismo, slide e passeios de karts a pedais.

saber mais »



Noite de Rock solidária mobiliza comunidade
Contando com o apoio desta junta de freguesia, a Noite do Rock solidária pelo 
Salvador realizou-se este sábado no Complexo Desportivo de S. Domingos de 
Rana, onde se concentraram centenas de pessoas. 
As receitas obtidas com a iniciativa, que foi muito acarinhada pela comunidade, 
serão canalizadas para o combate ao neuroblastoma que o Salvador, o Super 
Herói, com apenas cinco anos, enfrenta.

saber mais »

Seniores visitam a pérola do Atlântico
Entre os dias 22 e 25 de maio, a Junta de S. Domingos de Rana organizou mais 
um passeio sociocultural, desta vez até à Madeira, uma iniciativa que procurou dar 
a conhecer aos cidadãos residentes com mais de 55 anos um dos destinos 
turísticos nacionais de eleição, que tem muito mais para oferecer para além do seu 
afamado vinho, do bolo do mel e da diversidade de flores e frutos exóticos.

saber mais »
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