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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. 

Encontro "As Emoções vão à Escola"

Considerando as condições da saúde mental nos estabelecimentos de ensino da 

freguesia, a Junta de S. Domingos de Rana constituiu, em 2003, o projeto 

"Psicologia Clínica na Escola", subordinado a quatro eixos de intervenção: 

discussão de casos com os professores, realização de avaliações psicológicas, 

articulação/encaminhamento institucional e realização de aconselhamentos 

parentais. Volvidos 15 anos, surgiu a oportunidade de criar um momento de 

reflexão sobre a atuação desta autarquia e sobre o estado da saúde mental nas 

escolas do território com o encontro "As Emoções vão à Escola?", que decorreu 

no dia 4 de julho na Escola Secundária Frei Gonçalo Azevedo.

saber mais »

Freguesia presta homenagem a santo padroeiro 

Na manhã de 7 de julho, a Paróquia de S. Domingos de Rana organizou os 

festejos em honra de S. Domingos de Gusmão, santo padroeiro da freguesia. 

Após a tradicional procissão, seguiu-se a realização da missa solene, que contou 

com a participação do Grupo "Sons de Cascais".

A festa terminou com um almoço no salão paroquial, animado pelo Rancho 

Etnográfico Sete Castelos. A iniciativa procurou angariar fundos para suportar a 

reparação do telhado da igreja matriz.

saber mais »

Abóboda recebe última tarde dançante

O encerramento do ciclo de bailes "Dançar é Conviver 2019" realizou-se na 

passada sexta-feira nas Festas do Pinhal, na Abóboda. Entre os dias 1 de 

fevereiro e 12 de julho, esta iniciativa da Junta de S. Domingos de Rana procurou 

combater o isolamento que afeta os cidadãos seniores residentes, promovendo 

tardes dançantes de entrada gratuita todas as sextas-feiras em diferentes 

coletividades da freguesia.

saber mais »



III Festival de Dança de S. Domingos de Rana

Promovido pela Academia Sulydance e esta junta de freguesia, o III Festival de 

Dança de S. Domingos de Rana realizou-se no dia 14 de julho no Auditório do 

Colégio Marista de Carcavelos, mobilizando 410 participantes provenientes de 26 

escolas de dança de todo o país.

saber mais »

Campo de férias incentiva prática desportiva

O Complexo Desportivo de S. Domingos de Rana  voltou a receber, entre os dias 

17 de junho e 26 de julho, o campo de férias organizado pela junta de freguesia. O 

programa de ocupação de tempos livres destinou-se a crianças e jovens com 

idades entre os 6 e os 15 anos e privilegiou a prática de modalidades desportivas, 

como futebol, ginástica, patinagem, ténis, bujinkan, dança e basebol, entre tantas 

outras.

A cerimónia de encerramento realizou-se ao final da tarde do último dia da 

iniciativa, contando com a presença da presidente e do tesoureiro da autarquia, 

Maria Fernanda Gonçalves e Carlos Nogueira, que procederam à entrega de 

diplomas aos participantes e aos monitores.

saber mais »
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