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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.

649.º Aniversário da integração de S. Domingos de Rana 
no termo de Cascais

No âmbito das comemorações dos 649 anos da integração de S. Domingos de 

Rana no termo de Cascais, realizou-se, no dia 9, a entrega de Medalhões de 

Mérito da Freguesia, que procurou assinalar a data em que o território ficou 

inscrito nos seus limites, por carta régia de D. Fernando, a 8 de abril de 1370. As 

instalações da autarquia acolheram o jantar comemorativo e a cerimónia que 

distinguiu 27 cidadãos e entidades, prestando-lhes o devido reconhecimento 

público.

saber mais »

Feira romana divulga património de Freiria 

Após a realização de quatro feiras medievais, a Junta de S. Domingos de Rana 

entendeu, este ano, promover “Macellum”, a feira romana que, entre os dias 12 e 

14 de abril, procurou homenagear o passado histórico do território, transportando 

os visitantes ao tempo da Villa Romana de Freiria. Acreditando-se ter sido fundado 

por Titus Curiatius Rufinus no início do século I em Polima, o emblemático 

património arqueológico da freguesia e do concelho pode ser visitado 

gratuitamente desde setembro, mês em que foi inaugurado o percurso 

interpretativo no local.

saber mais »

Autarquia comemora 45.º aniversário do 25 de Abril

O Complexo Desportivo de S. Domingos de Rana voltou a receber as celebrações 

do 25 de Abril levadas a cabo por esta autarquia, que assinalou o 45.º aniversário 

do golpe militar que despoletou a queda do regime ditatorial do Estado Novo em 

1974. As comemorações arrancaram com o tradicional hastear das bandeiras ao 

som do Hino Nacional pela Banda do Grupo de Solidariedade Musical e 

Desportivo de Talaíde. Seguiram-se as intervenções da presidente da Junta de S. 

Domingos de Rana, Maria Fernanda Gonçalves, e do vereador da Câmara 

Municipal de Cascais, Nuno Piteira Lopes, tendo a sessão solene culminado com 

uma largada de pombos pela Sociedade Columbófila de S. Domingos de Rana.

saber mais »



Cozinha Comunitária inaugurada em Outeiro de Polima

Resultando de um financiamento do Fundo Ambiental no âmbito do programa 

"JUNTAr": Soluções Locais para a Economia Circular nas Juntas de Freguesia, a 

Cozinha Comunitária foi inaugurada, no dia 25 de abril, em Outeiro de Polima. O 

equipamento funcionará sob a gestão da autarquia de S. Domingos de Rana, em 

articulação com os recursos sociais e empresariais do território, procurando 

sensibilizar as comunidades locais para a reutilização de produtos alimentares e a 

promoção da “cozinha caseira”, enquanto forma de contacto intergeracional entre 

vizinhos.

saber mais »
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Horário da Sede: Segunda a sexta, das 9H00 às 17H00, exceto à quarta-feira, das 9H00 às 19H00
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