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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 Carnaval mobiliza seniores 

Reunindo centenas de residentes, quer dos centros de dia e de convívio, quer da 

comunidade em geral, a Festa de Carnaval Sénior organizada pela Junta de S. 

Domingos de Rana no complexo desportivo da freguesia teve como momento alto 

o habitual concurso de máscaras. Alusivo ao tema "Signos", o desfile das fantasias 

ficou marcado pela criatividade e imaginação dos participantes, que dificultaram a 

tarefa ao júri. A competição foi renhida, mas o Centro Social da Paróquia de N.ª

S.ª da Conceição de Abóboda (CESPA), de Talaíde, acabou por conquistar a 

vitória, tendo o Centro de Convívio de Matos Cheirinhos e o Centro Comunitário de 

Tires ficado em 2.º e 3.º lugares.

saber mais »

Autarquia assinala Dia Internacional da Mulher  

Com o objetivo de celebrar o Dia Internacional da Mulher na freguesia, o executivo 

da Junta de S. Domingos de Rana distribuiu flores entre as professoras, auxiliares 

de educação e demais funcionárias das escolas públicas do 1.º ciclo do Ensino 

Básico.

saber mais »

Passeio por terras alentejanas

Perto de meia centenas de seniores residentes na Freguesia de S. Domingos de 

Rana aceitaram o convite formulado pela autarquia e participaram, no dia 15 de 

março, em mais um dos seus passeios socioculturais destinados a esta faixa 

etária, desta feita ao Alentejo. 

A manhã foi bem passada com a realização de uma visita guiada ao Paço Ducal 

de Vila Viçosa, um dos monumentos locais mais emblemáticos. A tarde ficou 

reservada ao passeio pelo centro histórico de Estremoz, também conhecida como 

a “cidade branca” do Alentejo, não só pelo seu casario, como pelas suas jazidas 

de mármore.

saber mais »



Espaço "Vida +" inaugurado em Trajouce

Realizou-se, na tarde de 19 de março, a inauguração do Espaço “Vida +” na antiga 

escola primária de Trajouce. Trata-se de uma nova resposta social que a 

Associação de Beneficência Luso-Alemã (ABLA) prestará à comunidade, fruto da 

parceria com o BPI, a Câmara Municipal de Cascais e a Junta de S. Domingos de 

Rana, tendo esta última cedido as instalações para acolher o projeto. 

Constituindo um prolongamento do Centro de Convívio Sénior "ComVida", em 

funcionamento na localidade desde 2016, o Espaço “Vida +” disponibilizará 

serviços de fisioterapia, rastreios médicos, cuidados de enfermagem, apoio 

psicológico e ainda ateliers diversos, com foco nas áreas da mobilidade, saúde e 

artes.

saber mais »

"Macellum" traz mercado romano à freguesia 

Prestando homenagem ao seu passado, a Freguesia de S. Domingos de Rana 

acolhe, entre os dias 12 e 14 de abril, "Macellum", evento que compreenderá 

recriações históricas, espetáculos, gastronomia que prometem transportar os 

visitantes ao tempo da Villa Romana de Freiria. 

A iniciativa de entrada gratuita decorrerá no Mercado de S. Domingos de Rana.

saber mais »
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