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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 assinala o Dia Mundial da Criança

A Junta de S. Domingos de Rana voltou a comemorar o Dia Mundial da Criança, 

distribuindo, entre os dias 1 e 4 de junho, t-shirts alusivas à efeméride aos 

alunos das escolas do ensino básico e dos jardins de infância públicos da 

freguesia. 

saber mais »

Freguesia bem representada nas Marchas Populares

O Grupo Solidariedade Musical e Desportiva de Talaíde e o Grupo Recreativo e 

Dramático 1.º de Maio de Tires voltaram, na noite de 9 de junho, a participar nas 

Marchas Populares de Cascais, desfilando do Centro Cultural de Cascais até ao 

Mercado da Vila, onde decorreram as apresentações de diferentes entidades do 

concelho.  Mais uma vez, a presidente da Junta de S. Domingos de Rana, Maria 

Fernanda Gonçalves, aceitou o convite de Talaíde para ser a madrinha da sua 

marcha. 

saber mais »

Cultura e diversidade de mãos dadas 

Na tarde de 24 de junho, "Domingo Safari" celebrou a diversidade na vida e arte 

da linha de Cascais com música, uma exposição de fotografia e uma ação do 

projeto artístico de design social "Já Sinto", entre outras surpresas, na Quinta de 

Rana.

Organizado por Safari Produções em parceria com a Junta de S. Domingos de 

Rana, o IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P e a Câmara 

Municipal de Cascais, a festa de entrada livre procurou "celebrar o Verão, misturar 

influências, juntar formas de estar, sentar na relva, dançar, conversar, apanhar sol, 

descobrir o trabalho de artistas locais, absorver energia para a semana".

saber mais »



Seniores residentes conhecem Aveiro 

Promovendo o envelhecimento ativo, a Junta de S. Domingos de Rana voltou a 

desafiar os seniores residentes a participar, no dia 28 de junho, no passeio 

sociocultural a Aveiro. Esta cidade é conhecida como a “Veneza portuguesa” pelos 

tradicionais moliceiros que passeiam pela ria, bem como a capital da Arte Nova no 

país, devido ao estilo patente em pormenores dos seus edifícios e monumentos. 

Após a visita ao centro histórico, foi possível provar e aprender a fazer ovos moles 

na Oficina do Doce. Em forma de conchas, búzios e peixes, estas hóstias 

recheadas com doce de gemas de ovo são dos doces típicos mais afamados da 

região.O passeio terminou com a visita panorâmica à Reserva Natural das Dunas 

de S. Jacinto.

saber mais »

Novo horário de funcionamento dos serviços

Entrou em vigor, a partir de 2 de julho, o novo horário de funcionamento dos 

serviços da Junta de S. Domingos de Rana, aprovado em reunião de executivo de 

14 de junho de 2018.

saber mais »

Rua D. Duarte de Menezes, 12
2785-582 S. Domingos de Rana

214 549 190 926 268 206 geral@jf-sdrana.pt

Horário da Sede: Segunda a sexta, das 9H00 às 17H00, exceto à quarta-feira, das 9H00 às 20H00
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