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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.

Primeiro-ministro visita escola da freguesia

No âmbito de "Cascais, Capital Europeia da Juventude 2018", a Escola 

Secundária Frei Gonçalo de Azevedo (ESFGA) recebeu o primeiro-ministro, 

António Costa, e o comissário europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, 

Carlos Moedas, para a realização do debate “Os Jovens e o Futuro da Europa”, o 

primeiro de “Encontros com os Cidadãos”, iniciativa que o governo promoverá até 

ao início de 2019 pelo país. 

saber mais »

Autarquia participa em campanha do Laço Azul 

A Junta de S. Domingos de Rana associou-se à campanha Laço Azul, que 

decorreu ao longo de abril, mês da Prevenção dos Maus-tratos na Infância e na 

Juventude. A partir da união de sacos do lixo azuis preenchidos com papel 

destinado a reciclagem, membros do executivo e funcionários construíram 

o símbolo, que permaneceu colocado na fachada da autarquia. 

saber mais »



Comemorações do 44.º aniversário do 25 de Abril

O Complexo Desportivo de S. Domingos de Rana voltou a receber as celebrações 

do 25 de Abril levadas a cabo por esta autarquia. Volvidos 44 anos do golpe militar 

de 1974 que levou à queda do regime ditatorial do Estado Novo, a data foi, uma 

vez mais, assinalada com atividades destinadas a todas as faixas etárias da 

população.

saber mais »

XXXV Corrida da Juventude reúne 450 atletas

A fim de assinalar o Dia da Juventude, a Junta de S. Domingos de Rana levou a 

cabo, na manhã de 29 de abril, a sua prova de Atletismo de Estrada, iniciativa que 

procura fomentar a prática desta modalidade no território nos diferentes escalões 

etários. Integrada no 26.º Troféu de Atletismo do Concelho de Cascais, a XXXV 

edição da Corrida da Juventude realizou-se na zona envolvente ao complexo 

desportivo da freguesia, mobilizando cerca de 450 atletas.

saber mais »

Campo de férias no complexo desportivo

Organizado pela Junta de S. Domingos de Rana, o Campo de Férias é um 

programa de ocupação de tempos livres destinado a crianças e jovens, com 

idades entre os 6 e os 15 anos.Os interessados poderão inscrever-se até ao dia 

25 de maio no complexo desportivo da freguesia, onde decorrerá a ação. 

saber mais »
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