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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.

Freguesia recebe IV Feira Medieval

Procurando recriar a data em que o território ficou inscrito nos limites do termo de 

Cascais por carta régia de D. Fernando, a 8 de abril de 1370, a IV Feira Medieval 

de S. Domingos de Rana decorreu nos dias 4, 5 e 6 de maio, cerca de um mês 

mais tarde que o habitual. Condições atmosféricas adversas levaram a junta a 

adiar a iniciativa de entrada livre, embora sem prejuízo quer na qualidade dos 

mercadores, artesãos e animadores presentes, quer na afluência de público.

saber mais »

Autarquia entrega medalhões de mérito

No âmbito das comemorações dos 648 anos da freguesia no termo do Concelho 

de Cascais, a Junta de S. Domingos de Rana atribuiu 29 medalhões de mérito na 

tarde de 5 de maio, no decorrer da sua IV Feira Medieval. O objetivo foi distinguir 

os cidadãos e entidades que contribuíram, nas mais diversas áreas, para dignificar 

o bom-nome do território, prestando-lhes o devido reconhecimento público.

saber mais »

XVIII 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 13 de maio, a XVIII Milha Urbana de S. 

Domingos de Rana.

O evento desportivo integrou as provas de Elite, em que a vitória sorriu a David 

Tavares, do Ingleses Futebol Clube, e a Olga Serbyn, do Clube de Atletismo de 

Fátima. No âmbito do Troféu de Atletismo do Concelho de Cascais, as corridas 

contaram com a participação de 31 equipas, tendo o NAZA arrecadado o primeiro 

lugar em casa, com 586 pontos, seguido de "Os Galgos" com 375 e da Associação 

de Moradores de Atibá com 296.

saber mais »



Acordos de parceria do Fundo Emergência Social 

Foram firmados, no dia 18 de maio, os acordos de parceria no âmbito do Fundo de 

Emergência Social (FES) entre a Junta de S. Domingos de Rana e a Associação 

de Beneficência Luso-Alemã (ABLA), a Associação de Idosos e Deficientes do 

Penedo, o Centro Social da Paróquia de N.ª Sra. da Conceição de Abóboda 

(CESPA) e a Conferência Vicentina de Trajouce, prevendo-se que também a 

Fundação Champagnat, a Conferência Vicentina de S. Domingos, o Centro Social 

e Paroquial de S. Domingos e Rana e o Centro Comunitário de Tires subscrevam 

em breve o mesmo documento.

saber mais »

Espaço Museológico completa 5 anos

No dia 18 de maio, data em que se celebra o Dia Internacional dos Museus, a 

Junta de S. Domingos de Rana assinalou o 5.º aniversário do Espaço Museológico 

Ilídio Carapeto, reunindo a família e amigos mais próximos do artesão, autarcas e 

representantes de coletividades locais para cantar os parabéns e brindar com um 

“Carcavelos de Honra”.

saber mais »
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