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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.

Autarquia aposta na Educação

Foi no dia 6 de janeiro que esta junta de freguesia entregou os Prémios de Mérito 

e Excelência Escolar de S. Domingos de Rana, bem como bolsas de estudo a 

alunos universitários. A cerimónia realizou-se no auditório da autarquia, onde os 

jovens distinguidos marcaram presença, fazendo-se acompanhar de familiares e 

amigos.

saber mais »

Idosos cumprem tradição 

A Junta de S. Domingos de Rana recebeu, no dia 8 de janeiro, a visita dos três 

centros de convívio da Santa Casa da Misericórdia de Cascais a funcionar na 

freguesia. Cumprindo a tradição, os seniores de Matos-Cheirinhos, "Os Vinhais" e 

"Natael Rianço" - Abóboda cantaram as Janeiras não só aos autarcas, como aos 

alunos da Escola EB1 de S. Domingos de Rana, que acabaram por participar na 

atuação.

saber mais »

Escola Fixa de Trânsito completa 29 anos

"Siga em frente com responsabilidade. A vida é sua, a estrada é nossa!" foi uma 

das mensagens alusivas à Segurança Rodoviária criadas pelos alunos do 4.º ano 

da Escola N.º 2 de Tires (Matos Cheirinhos), no âmbito do 29.º aniversário da 

Escola Fixa de Trânsito de S. Domingos de Rana. 

saber mais »



Intervenção em calçadas

A reparação de calçadas degradadas continua a ser realizada um pouco por toda 

a freguesia, procurando requalificar o espaço público e aumentar a segurança na 

circulação pedonal. A melhoria nas acessibilidades contribui para tornar S. 

Domingos de Rana um local cada vez mais aprazível para residir, trabalhar ou 

visitar. Assim sendo, ajude-nos a cuidar do nosso território, comunicando onde é 

necessário proceder à reparação de calçadas.

saber mais »

Precisam-se voluntários para núcleos de Proteção Civil

A Junta de S. Domingos de Rana abriu as inscrições para voluntários interessados 

em participar nos núcleos locais de Proteção Civil que irão funcionar nas 

diferentes localidades da freguesia. Caso pretenda integrar a equipa da sua área 

de residência ou onde trabalha deverá enviar os seus dados para geral@jf-

sdrana.pt.
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Horário da Sede: Segunda a Sexta das 9h00 às 18h00

Copyright © 2014 Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, Todos os direitos reservados. Created by SOFTWAY.


