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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.

Festa de Halloween volta a mobilizar famílias

Pelo quarto ano consecutivo, a Junta de S. Domingos de Rana desafiou os 
residentes a passar a noite mais assustadora do ano no complexo desportivo da 
freguesia. Destinada a todas as faixas etárias, a festa de Halloween levada a cabo 
a 31 de outubro atraiu centenas de entusiastas de palmo e meio vestidos a rigor 
para a ocasião. O labirinto assustador voltou a ser a principal atração da iniciativa, 
que compreendeu ainda um insuflável, doces, jogos tradicionais e a aula de Hip-
Hop da responsabilidade da Escola de Dança International Dance Factory. 

saber mais »

Festa de S. Martinho anima seniores residentes

A Junta de S. Domingos de Rana promoveu, na tarde de 9 de novembro, a Festa 
de S. Martinho destinada à população sénior residente. O animado convívio 
realizou-se, como habitualmente, no complexo desportivo da freguesia, reunindo 
não só os utentes de centros de dia e de convívio que funcionam no território, 
como muitos cidadãos não instituídos. As castanhas assadas, a água-pé e o caldo 
verde não faltaram na iniciativa que procura, ano após ano, combater o isolamento 
que afeta esta faixa etária.

saber mais »

Freguesia acolhe "Estendal dos Direitos"

No âmbito do 29.º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança, que se 
comemorou a 20 de novembro, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 
Cascais associou-se à Campanha Nacional "Estendal dos Direitos", convidando 
diferentes organizações a participarem na mesma. A Junta de S. Domingos de 
Rana e os agrupamentos de escolas Matilde Rosa Araújo e Frei Gonçalo de 
Azevedo aceitaram o desafio e o seu "estendal" foi inaugurado no mercado da 
freguesia, onde permaneceu até ao dia 25 de novembro, procurando "aumentar a 
consciência pública acerca da Convenção sobre os Direitos da Criança", 
"aumentar a consciência das crianças e jovens sobre os seus direitos" e "facilitar a 
integração plena das crianças e jovens no processo de desenvolvimento dos seus 
direitos".

saber mais »



Escola de Dança da freguesia brilha nos Estados Unidos

A funcionar em Caparide, a Escola de Dança Lev’Arte participou, entre os dias 21 
e 25 de novembro, na competição All Dance World 2018, que decorreu em 
Orlando, nos Estados Unidos, arrebatando seis troféus. No escalão juvenil, dos 12 
aos 17 anos, as bailarinas conquistaram três primeiros lugares em Grupos 
Neoclássico, Grupos Contemporâneo e Grupos Danças Étnicas, tendo ainda 
obtido o terceiro lugar em Duetos Open. Já no escalão infantil, dos 7 aos 11 anos, 
as crianças alcançaram a vitória em Trio Danças Étnicas e um segundo lugar em 
Trio Contemporâneo.

saber mais »

Mercado de Natal na Conceição da Abóboda

Entre os dias 7 e 9 de dezembro, a Junta de S. Domingos de Rana volta a 
organizar o seu III Mercado de Natal. Após duas edições levadas a cabo no adro 
da Igreja de S. Domingos de Rana, o evento transita este ano para a Conceição 
da Abóboda, associando-se aos tradicionais festejos da Imaculada Conceição, 
santa padroeira da localidade. 
O mercado de entrada gratuita contará com a presença do Pai Natal, outras 
animações ligadas à quadra festiva e artesãos a trabalhar ao vivo. A iniciativa 
procura desenvolver o comércio local e proporcionar uma experiência diferente a 
quem visita estas festas seculares que, ano após ano, vão resistindo ao passar 
dos tempos.

saber mais »
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