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Ao seu lado, a cuidar de si!
Conheça, comodamente a partir do seu e-mail, o que de mais relevante acontece na Freguesia de S. Domingos de Rana.

Neste momento difícil que atravessamos, é importante permanecer em casa e sair apenas em caso de necessidade extrema. 

Juntos podemos fazer a diferença e travar a transmissão do vírus. Proteja-se a si e aos outros!

Alteração ao funcionamento dos serviços da autarquia

Considerando as orientações emitidas pela Direção Geral de Saúde relativamente 

ao COVID-19 e em nome do interesse público, a Junta de S. Domingos de Rana 

procedeu à suspensão parcial e total de alguns dos seus serviços:

- Suspensão total dos serviços de atendimento presencial na sede da junta, 

realizando-se apenas atendimentos por telefone ou e-mail;

- Suspensão dos serviços do posto de CTT;

- Suspensão parcial dos atendimentos de Clínica Social, passando as consultas a 

ser realizadas por conferência on-line;

- Suspensão de atividades na Escola Fixa de Trânsito e no Complexo Desportivo 

de S. Domingos de Rana;

- Suspensão das AAAFs, CAFs e AECs.

A fim de manter os serviços disponíveis, solicitamos que nos contactem através do 

214549190 ou geral@-jf-sdrana.pt.

saber mais »

Freguesia tem Linha de Apoio Sénior

Se tem 65 ou mais anos, a Linha de Apoio Sénior, criada no âmbito das medidas 

tomadas para contenção da propagação do Covid-19, é para si!

Se precisa de ir à farmácia, fazer pequenas compras ou apenas se sente só ligue:

| Apoio psicológico: 910027872 | 910026896;

| Apoio serviços (farmácia, supermercado, correios: 214549190.  

Não tem que sair de casa. Nós cuidamos de si!

saber mais »



Acesso condicionado ao Mercado de S. Domingos de 
Rana

No âmbito das medidas adoptadas para conter a propagação do COVID-19, o 

acesso ao Mercado de S. Domingos de Rana encontra-se condicionado. O 

equipamento só funcionará às sextas-feiras, entre as 7 e as 12 horas, e aos 

sábados, entre as 6 e as 12 horas.

As entradas e saídas serão feitas por portões diferentes, conforme o indicado na 

imagem, devendo ser sempre mantida a distância mínima de dois metros entre as 

pessoas. Não se deve tocar nos produtos, nem haver mais de duas pessoas por 

banca de peixe ou dentro dos espaços.

Faça as suas compras e vá para casa, por si, por mim e por nós!

Agradecemos a sua compreensão.

saber mais »

Vamos apoiar o comércio local

Atendendo ao encerramento da maioria dos estabelecimentos comerciais na 

freguesia devido à pandemia, a Junta de S. Domingos de Rana  encontra-se a 

fazer um levantamento das mercerias, lojas, restaurantes e outros que 

permanecem em funcionamento, para que todos possamos beneficiar da mais-

valia que são os seus serviços e, em simultâneo, contribuir para a sobrevivência 

do comércio local durante estes tempos difíceis que atravessamos.

saber mais »

Atividades lúdicas para realizar em família

Enquanto parceira do Programa "Crescer a Tempo Inteiro", a Junta de S. 

Domingos de S. Domingos de Rana foi uma das 18 entidades que contribuiu para 

"Desafios para Toda a Família", uma publicação do Departamento de Educação 

da Câmara Municipal de Cascais, que reúne um conjunto de propostas lúdicas a 

realizar neste período de isolamento social.

Cabe agora a cada família decidir se aceita o desafio lançado, colocando a sua 

criatividade à prova. Basta escolher as atividades propostas que vão ao encontro 

dos interesses do agregado e começar a brincar. Preparados? A diversão começa 

agora!

saber mais »
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