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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.

Conceição da Abóboda recebe Mercado de Natal

O Mercado de Natal de S. Domingos de Rana decorreu, entre os dias 7 e 9 de 

dezembro, na Conceição da Abóboda, associado aos tradicionais festejos da 

Imaculada Conceição, santa padroeira da localidade. Após a realização de duas 

edições no adro da Igreja matriz, a transição do evento desta junta de 

freguesia fez-se sem sobressaltos para o novo local, junto ao secular santuário 

mariano, onde os visitantes tiveram a oportunidade de viver uma experiência 

diferente alusiva à quadra festiva.

saber mais »

Prendas chegam de vespa às escolas

Nos dias 11 e 12 de dezembro, a Junta de S. Domingos de Rana realizou a 

tradicional entrega de presentes aos alunos das escolas do 1.° ciclo e jardins de 

infância públicos da freguesia. A autarquia voltou a convidar o Vespa Clube do 

Estoril para participar na iniciativa, resultando em perto de duas dezenas de pais e 

mães natais a percorrer o território nas míticas Piaggio para distribuir malas a 

tiracolo, aventais para pintar e chocolates aos mais novos.

saber mais »

Complexo acolhe Festa de Natal Sénior

Como já é tradição nesta quadra, a Junta de S. Domingos de Rana convidou os 

cidadãos residentes a participar, na tarde de 14 de dezembro, na sua Festa de 

Natal Sénior. A iniciativa realizou-se no complexo desportivo da freguesia, onde 

não faltou quer a animação musical, quer a boa disposição. A autarquia ofereceu o 

lanche alusivo à época, que incluiu bolo-rei, filhós e vinho do Porto, entregando 

ainda uma lembrança a todos os idosos presentes.

saber mais »



Autarquia entrega cabazes de Natal

A fim de atenuar as dificuldades sentidas pelas famílias carenciadas a residir na 

freguesia, a Junta de S. Domingos de Rana entregou ontem cabazes de Natal. Os 

bens alimentares essenciais, o bolo-rei, o bacalhau, os produtos de higiene e 

limpeza, fraldas e uma lembrança para os mais novos contribuirão para que os 

agregados familiares beneficiados, indicados pelo serviço social desta autarquia, 

possam viver esta quadra festiva com maior tranquilidade.

saber mais »

Melhoramentos no espaço público da freguesia

A Junta de S. Domingos de Rana continua a apostar na realização de 

melhoramentos no espaço público da freguesia. Para além da permanente 

intervenção nas calçadas, a autarquia procedeu à atualização de mobiliário 

urbano, colocando uma churrasqueira e mesa de piquenique no Zambujal, bem 

como bancos em zonas de lazer em Talaíde, Polima, Outeiro de Polima e S. 

Domingos de Rana.

saber mais »
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