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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.

"Sentir sem ver": um dia de venda 

A fim de assinalar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, realizou-se, a 

3 de dezembro, “Sentir sem ver”- Um dia de venda, uma ação da Câmara 

Municipal de Cascais levada a cabo em parceria com as juntas de freguesia do 

concelho. Decorrendo no âmbito da Semana da Inclusão, a iniciativa que procurou 

desafiar a população a realizar as tarefas quotidianas de olhos vendados teve 

lugar nas instalações desta autarquia e na Escola EB1 de S. Domingos de Rana.

saber mais »

Mercado de Natal regressa à Conceição da Abóboda

Entre os dias 6 e 8 de dezembro, o Mercado de Natal funcionou junto à Capela de 

N.ª Sra. da Conceição da Abóboda, enriquecendo os tradicionais festejos em 

honra da santa padroeira da localidade.

Promovido pela Junta de S. Domingos de Rana, com o apoio da paróquia local, o 

evento de entrada gratuita proporcionou aos visitantes a oportunidade de 

escolherem presentes originais para oferecer neste quadra, bem como comprar 

algumas iguarias para a sua consoada.

saber mais »

Autarquia distribui prendas aos alunos da freguesia

Nos dias 10 e 11 de dezembro, a Junta de S. Domingos de Rana cumpriu a 

tradição e voltou a oferecer lembranças às crianças que frequentam as 12 escolas 

públicas do 1.º Ciclo do ensino básico e jardins de infância da freguesia. Como 

sempre, a autarquia contou com a colaboração do Vespa Clube do Estoril para 

abrilhantar a iniciativa, que procurou assinalar a quadra festiva junto da população 

escolar. Vestidos de Pai Natal, os vespistas distribuíram tangrams  e chocolates 

pelos alunos, docentes e auxiliares de educação nas suas scooters da Piaggio.

saber mais »



Festa de Natal Sénior promove o convívio 

A Junta de S. Domingos de Rana voltou a desafiar os anciãos residentes a 

participar, no dia 13 de dezembro, em mais uma tarde de convívio, desta feita 

alusiva ao Natal, no complexo desportivo da freguesia.

Para além da animação musical, a autarquia ofereceu o lanche, no qual não 

faltaram as especialidades da quadra, como bolo-rei, filhós e vinho do Porto, tendo 

ainda sido entregue uma lembrança a todos os presentes.

saber mais »

Famílias carenciadas recebem cabazes de Natal

A fim de atenuar as dificuldades sentidas por famílias residentes em situação de 

risco ou vulnerabilidade social, a Junta de S. Domingos de Rana reuniu bens 

alimentares para a elaboração de cabazes de Natal, cuja entrega decorreu no dia 

21 de dezembro, na sede da autarquia. A Associação Cruzada Humano associou-

se a esta iniciativa, proporcionando um sarau musical natalício e um farto lanche a 

todos os presentes. 

saber mais »
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