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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.

Sobre a utilização da rã pela autarquia

Em virtude da Junta de S. Domingos de Rana ter recebido uma reclamação na 

qual é acusada de xenofobia contra o povo cigano, importa, desde já, prestarmos 

os devidos esclarecimentos:

• Prezamos todas as comunidades existentes no território da freguesia e nunca 

levaríamos a cabo qualquer ação que as desrespeitasse;

• Jamais imaginaríamos que um simples mealheiro em forma de rã, colocado no 

balcão de atendimento para apoiar uma causa solidária fosse encarado como uma 

provocação.

Esclarecemos ainda que:

• Na página 48 de “Toponímia do Concelho de Cascais”, de J. Diogo 

Correia, livro editado pela Câmara Municipal de Cascais, pode ler-se 

relativamente à localidade, que "Rana é o português antigo rana, o 

mesmo que rã (do Latim rana)”;

• O brasão desta junta de freguesia tem duas rãs;

• Figurando no nome da freguesia e no seu brasão, a rã é, por vezes, 

utilizada em iniciativas desta instituição autárquica;

• Representando um símbolo da freguesia, o mealheiro em questão 

foi, em tempos, oferecido como tal aos participantes numa iniciativa 

realizada por esta instituição na quadra natalícia.

saber mais »

Colecionador reúne milhares de peças alusivas aos 
bombeiros 

Ilídio Sabido nasceu em 1949 em Trajouce, onde reside desde os 20 anos, muito 

próximo do chafariz da localidade. Integrou os Bombeiros Voluntários de 

Carcavelos a 15 de maio de 1973 e abraça pouco depois o colecionismo de 

artigos relacionados com os soldados da paz, passatempo que lhe permitiu 

angariar um acervo considerável ao longo de quatro décadas.

“Coleciono tudo o que diz respeito a bombeiros”, assegura, não sabendo precisar 

quantos artigos tem ao todo em sua casa. Avança “centenas”, mas é visível que o 

número ascenderá a alguns milhares. Começou por comprar duas miniaturas de 

viaturas, mas depressa o seu interesse levou-o a adquirir “distintivos, crachás, 

medalhões, pratos, capacetes, galhardetes simples e almofadados, miniaturas, 

guiões, alfinetes de lapela, autocolantes, porta-chaves, brasões, livros, revistas e 

artigos de jornais”, entre tantos outros objetos.

saber mais »



Passeio a Linhares da Beira e Cruzeiro no Douro 

A Junta de S. Domingos de Rana convida os seniores residentes a participar, nos 

dias 19 e 20 de setembro, no passeio sociocultural a Linhares da Beira, aldeia 

medieval do século XII, e no cruzeiro no Douro, desde o Cais da Régua até Barca 

d’Alva, com almoço a bordo. 

Os interessados em participar na iniciativa de dois dias deverão inscrever-se na 

junta de freguesia.

saber mais »
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