
setembro 2018

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.

Bolsas sociais para creche apoiam famílias

A cerimónia de assinatura de protocolos de bolsas sociais para creche realizou-se 

no final de tarde de sexta-feira no auditório da autarquia de S. Domingos de Rana. 

A parceria entre a Câmara Municipal de Cascais, as uniões e juntas de freguesia e 

as creches da rede privada aderentes volta a apoiar famílias com baixos 

rendimentos, possibilitando a integração em creches particulares de crianças dos 

3 aos 36 meses que não conseguiram vaga na rede solidária.

saber mais »

Villa Romana de Freiria ganhou percurso interpretativo

O percurso interpretativo da Villa Romana de Freiria, em Polima, foi inaugurado na 

manhã de sábado."Esta requalificação era um desejo da população de S. 

Domingos de Rana e foi uma constante reivindicação minha desde 2013, altura 

em que fui eleita", afirmou a presidente da junta de freguesia, Maria Fernanda 

Gonçalves. Mostrando-se feliz com a reabilitação do património do território, a 

autarca gostaria de ver igualmente resgatados do esquecimento o Casal Saloio, 

em Outeiro de Polima, e o depósito de água, na Mina, entre outros.

saber mais »

I Eliminatória do Concurso de Fado Amador da freguesia 

Com o objetivo de divulgar os talentos existentes dentro deste estilo musical 

português considerado património cultural imaterial da humanidade pela UNESCO, 

a 1.ª eliminatória do Concurso de Fado Amador de S. Domingos de Rana realizou-

se, no dia 22 de setembro, no Clube Desportivo do Arneiro.

saber mais »



Dois dias de passeio com os anciãos residentes 

No âmbito das atividades socioculturais, a Junta de S. Domingos de Rana lançou 

o desafio aos seniores da freguesia para participar num passeio sociocultural de 

dois dias a 19 e 20 de setembro, que compreendeu a visita à aldeia histórica de 

Linhares da Beira e a realização de um cruzeiro no Douro.

saber mais »

IV S. Domingos de Rana Cup Mobiliza infantis e 
benjamins

No fim de semana de 22 e 23 de setembro, a União Recreativa e Desportiva de 

Tires, em parceria com a Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana e com o 

apoio da Sideline Events, levou a cabo a IV edição de S. Domingos de Rana Cup, 

que contou com Dani, ex-jogador de futebol, como patrono.

saber mais »
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