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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 partir do 

seu e-mail as iniciativas desta junta, as obras a decorrer no território e muito mais.

Dia Mundial do Animal assinalado nas escolas

A fim de comemorar o Dia Mundial do Animal, a Junta de S. Domingos de Rana 

organizou, em parceria com a UPPA (União Para a Proteção dos Animais), uma 

campanha de sensibilização para o bem-estar animal junto dos alunos das escolas 

públicas do Ensino Básico da freguesia. Levada a cabo entre os dias 1 e 4 de 

outubro, a iniciativa contou com a participação de voluntárias e cães da 

associação que resgata animais em situações de risco e promove a sua adoção.

saber mais »

Amor pelos animais celebrado em Outeiro de Polima

Apesar da ameaça de chuva, o tempo acabou por permitir a celebração do Dia 

Mundial do Animal, iniciativa levada a cabo pela Junta de Freguesia de S. 

Domingos de Rana, no dia 13 de outubro, no Parque Urbano de Outeiro de 

Polima.

A manhã foi preenchida com a exibição da Equipa Cinotécnica da GNR e com a 

demonstração da Escola de Treino Canino “Cães na Linha”. Já a tarde arrancou 

com um concurso canino, onde não só os vencedores receberam troféus e 

medalhas, como todos os participantes tiveram direito a lembranças.

saber mais »

Mala dos Direitos em exposição na autarquia

No âmbito do 29.º aniversário da Convenção dos Direitos da Criança, a Mala dos 

Direitos iniciou o seu percurso no dia 20 de novembro de 2018 e chegou este mês 

à Junta de S. Domingos de Rana. A ideia é chamar a atenção para os Direitos da 

Criança, reconhecendo-a enquanto sujeito de direitos ativos e reconhecendo o 

adulto enquanto promotor da necessidade de incentivar e construir espaços, onde 

esta se desenvolva nesta perspectiva.

O percurso da Mala dos Direitos prevê a passagem pelas 38 creches e as quatro 

juntas de freguesia que integram a Plataforma "Crescer Melhor em Cascais".

saber mais »



2.ª Eliminatória do Concurso de Fado Amador da 
Freguesia

Organizada pela Junta de S. Domingos de Rana, a segunda eliminatória do II 

Concurso de Fado Amador da freguesia realizou-se na noite de 19 de outubro. 

Acompanhados por Humberto Vicente à guitarra portuguesa e Francisco 

Gonçalves à viola, os dez concorrentes que subiram ao palco do Clube Desportivo 

e Recreativo “Os Vinhais” deram o seu melhor.

Constituído pela fadista Maria Luísa Moutinho, o poeta e músico Manuel 

Rodrigues, o músico Nuno Lourenço, o poeta Ricardo Maria Louro e o vice-

presidente da coletividade anfitriã Manuel Henriques, o júri escolheu os seis que 

considerou estarem à altura da final, avaliando a sua voz, interpretação, presença, 

dicção e compasso.

saber mais »

"Dias Abertos do Poder Local" em S. Domingos de Rana

No âmbito da Semana Europeia da Democracia Local, que decorreu de 15 a 25 de 

outubro em Cascais, a junta de freguesia recebeu a visita de alunos do 3.º ano da 

Escola Fausto Cardoso Figueiredo, no Estoril, e da Escola EB1 de S. Domingos de 

Rana, bem como jovens dos 10.º, 11.º e 12.º anos da Escola Matilde Rosa Araújo.

A iniciativa “Dias Abertos do Poder Local” procurou mostrar a crianças e jovens do 

concelho como funcionam os órgãos do poder local, fomentando uma cultura 

participativa, onde se verifique um maior envolvimento dos cidadãos.

saber mais »
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