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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.

Cantaram-se as "Janeiras"

Como já vem sendo tradição, no dia 8 de janeiro, esta junta de freguesia recebeu 

a visita dos alunos da Escola EB1 de S. Domingos de Rana, que cantaram e 

encantaram com as suas “Janeiras” os membros do executivo e funcionários da 

autarquia, bem como os seniores dos três centros de convívio da Santa Casa da 

Misericórdia de Cascais (SCMC) que assistiram à sua atuação. A presidente da 

autarquia, Maria Fernanda Gonçalves, foi brindada com a interpretação de uma 

canção, cuja letra foi composta por si quando era coordenadora do 

estabelecimento escolar, tendo agradecido aos docentes e às crianças pelo bonito 

gesto com bombons.

saber mais »

Bons alunos recompensados na freguesia

No dia 25 de janeiro, a Junta de S. Domingos de Rana levou a cabo a cerimónia 

anual de entrega de Prémios de Mérito e Excelência e de bolsas de estudo a 

alunos da freguesia, realizada no âmbito dos incentivos atribuídos à Educação 

pela autarquia. A secretária de Estado da Educação, Susana Amador, aceitou o 

convite para estar presente na iniciativa, que procurou prestar o merecido 

reconhecimento público pelo esforço despendido pelos jovens estudantes ao longo 

do ano letivo de 2018/2019, cujos nomes foram indicados pelos agrupamentos 

escolares Matilde Rosa Araújo e Frei Gonçalo de Azevedo.

saber mais »

Terapia Ocupacional agora também em Matos-Cheirinhos

Já arrancaram as aulas de Terapia Ocupacional no Centro de Convívio de Matos-

Cheirinhos, realizadas no âmbito do projeto "Seniores em Movimento". Fruto da 

parceria entre a Junta de S. Domingos de Rana e a Unidade Cuidados 

Comunidade Girassol - ACES Cascais, a iniciativa visa garantir o acesso gratuito a 

aulas de terapia ocupacional para a população sénior da freguesia, avaliando o 

impacto na melhoria da sua qualidade de vida, mais especificamente na avaliação 

da mobilidade fina, de locomoção e níveis de dependência de fisoterapia pós-

trauma.

saber mais »



Banda Filármónica de Talaíde grava CD

Durante o fim de semana de 25 e 26 de janeiro, a Banda Filarmónica do Grupo 

Solidariedade Musical e Desportiva de Talaíde gravou um CD oferecido pela Junta 

de S. Domingos de Rana. Tendo em conta a importância da conservação do 

património cultural da freguesia, a autarquia procura promover o desenvolvimento 

artístico e cultural das coletividades, que contribuem para a elevação e afirmação 

do nome de S. Domingos de Rana e do seu tecido associativo.

saber mais »

Novo ciclo de bailes arranca na freguesia 

A Junta de S. Domingos de Rana dará início, no dia no dia 7 de fevereiro, a um 

novo ciclo de bailes. Destinadas à geração sénior, as tardes dançantes de entrada 

livre decorrerão todas as sextas-feiras, entre as 14 e as 17 horas, em diferentes 

coletividades da freguesia e outros locais até ao dia 3 de julho.

saber mais »
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