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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.

Alunos recebem prémios de mérito e de excelência

Na tarde de 5 de janeiro, a Junta de S. Domingos de Rana voltou a atribuir 

incentivos na área da Educação, entregando prémios de Mérito e Excelência a 

alunos da freguesia, bem como bolsas de estudo para o Ensino Superior. O 

auditório da autarquia acolheu a cerimónia formal, na qual marcaram presença 

membros do executivo, os vereadores socialistas da Câmara Municipal de 

Cascais, Nazaré Fernandes e Luís Reis, os directores dos agrupamentos de 

escolas Matilde Rosa Araújo e Frei Gonçalo de Azevedo, nomedamente Hélia 

Rodrigues e David Sousa, docentes, familiares e amigos dos jovens distinguidos.

saber mais »

Seniores cumprem tradição

A Junta de S. Domingos de Rana recebeu, na tarde de 7 de janeiro, “As 

Pimpinelas”, da Associação de Idosos e Deficientes do Penedo (AIDP), e os coros 

dos centros de convívio Natael Rianço, “Os Vinhais” e Matos Cheirinhos, da Santa 

Casa da Misericórdia de Cascais (SCMC), que cantaram e encantaram com as 

suas interpretações das tradicionais “Janeiras”.

Para além dos membros do executivo e dos funcionários da autarquia, também 

idosos e crianças do Centro Social e Paroquial de S. Domingos de Rana 

assistiram às diferentes atuações. 

saber mais »

Plenário da Comissão Social de Freguesia 

Procurando promover a articulação entre os diferentes agentes locais com o 

objetivo de rentabilizar os recursos existentes no território, a Comissão Social de 

Freguesia (CSF) de S. Domingos de Rana reuniu, na manhã de 17 de janeiro, nas 

instalações desta junta. Na ocasião, a autarquia homenageou a enfermeira do 

Centro de Saúde da Parede, Fátima Gaspar Silva, distinguindo-a pelos serviços 

prestados à comunidade. Após a informação sobre os projetos “Centro de 

Convívio Sénior em Trajouce” e “Cuidar da Pessoa com Demência e seu 

Cuidador”, em que a Junta de S. Domingos de Rana é parceira, procedeu-se à 

votação de adesão da Associação Prevenir, com sede no Penedo, e de CASA -

Centro de Apoio ao Sem Abrigo, a funcionar a partir de Outeiro de Polima, na 

CSF, que foi aprovada por unanimidade.

saber mais »



Três décadas de Escola Fixa de Trânsito

No âmbito das comemorações do 30.º aniversário da Escola Fixa de Trânsito 

(EFT) da freguesia, a Junta de S. Domingos de Rana e a equipa da Escola Segura 

da Polícia de Segurança Pública levaram a cabo, na manhã de 21 de janeiro, a 

ação de sensibilização “Agente por um dia”, procurando promover 

comportamentos de segurança no trânsito junto dos alunos da Escola EB1 Rómulo 

de Carvalho e seus familiares. O secretário de Estado das Infraestruturas, 

Guilherme d’Oliveira Martins, e o vereador da Câmara Municipal de Cascais e 

responsável pelo pelouro da Educação, Frederico Pinho Almeida, aceitaram o 

convite formulado por esta autarquia para acompanhar a iniciativa. 

saber mais »

Segurança rodoviária em debate na ESFGA 

Após beneficiarem de aulas sobre Segurança Rodoviária no âmbito do projeto 

"Adolescer no Trânsito" desenvolvido pela Escola Fixa de Trânsito (EFT) de S. 

Domingos de Rana, os alunos das turmas do 9.º ano das Escola Frei Gonçalo de 

Azevedo reuniram-se, no dia 22 de janeiro, no auditório do estabelecimento 

escolar para debater diferentes questões dentro da temática. A existência de 

veículos capazes de atingir 250km/h quando a legislação não permite a circulação 

a essa velocidade, a influência da idade no desempenho ao volante, 

consequências do consumo de drogas legais e ilegais na condução e que tipos de 

veículos poderão ser conduzidos no futuro foram alguns dos tópicos propostos.

saber mais »
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