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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.

Ciclo de bailes arranca no Zambujal

A pensar no bem-estar da população sénior residente, a Junta de S. Domingos de 

Rana retomou, no dia 2 de fevereiro, o projeto "Dançar é Conviver" na Sociedade 

Recreativa Unidos do Zambujal. Até ao final de junho, a autarquia promoverá um 

baile às sextas-feiras nos diferentes clubes da freguesia. Venha dançar connosco!

saber mais »

Festa de Carnaval mostra criatividade sénior 

Alegria e boa disposição não faltaram na festa de Carnaval promovida pela Junta 

de S. Domingos de Rana para os seniores residentes no território. O complexo 

desportivo da freguesia recebeu cerca de 600 foliões provenientes não só dos 

diferentes centro de dia e de convívio, bem como da comunidade, que provaram 

que a idade não passa de um número.

saber mais »

"Este Mar que nos Abraça..."

Em 2008, o tema escolhido para os XI Jogos Florais da Junta de Freguesia de S. 

Domingos de Rana foi "Este Mar que nos Abraça...". Como não houve 

possibilidade de publicar em tempo oportuno os textos premiados, eis que a 

compilação surge agora em edição digital, fruto de uma iniciativa conjunta da 

Associação Cultural de Cascais e desta autarquia.

saber mais »



"Fundos de Emergência Social:Experiências 
Autárquicas"

A Junta de S. Domingos de Rana organizou, na manhã de 27 de fevereiro, a 

conferência "Fundos de Emergência Social - Experiências Autárquicas", que 

contou com a presença do presidente da Junta de Freguesia de Alcântara, Davide 

Amado, da vereadora da Câmara Municipal de Odivelas, Susana Santos, e do 

vereador da Câmara Municipal de Cascais, Frederico Pinho de Almeida. 

saber mais »
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