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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!

Cozinha Comunitária sem mãos a medir em tempos de
pandemia
Inaugurada em Outeiro de Polima no dia 25 de abril de 2019, a Cozinha
Comunitária de S. Domingos de Rana celebra o seu primeiro aniversário.
Resultando de um financiamento do Fundo Ambiental no âmbito do programa
"JUNTAr": Soluções Locais para a Economia Circular nas Juntas de Freguesia, o
equipamento funciona sob a gestão desta autarquia, em parceria com o Núcleo de
Cascais do CASA, tendo assumido no último mês uma importância fundamental
para muitas famílias que atravessam momentos difíceis e precisam de apoio.
saber mais »

25 de Abril assinalado no complexo desportivo
As comemorações do 46.º aniversário do 25 de Abril levadas a cabo pela Junta de
S. Domingos de Rana foram diferentes. Habitualmente, o espaço exterior do
complexo desportivo da freguesia fica repleto de pessoas, mas o estado de
emergência e o confinamento da população em geral ditou que a cerimónia deste
ano fosse diferente, com o executivo a hastear as bandeiras sob o olhar atento de
um número restrito de funcionários da autarquia.
saber mais »

Despertar consciências com laços azuis à janela
Com o final de abril, terminou o mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância,
ao longo do qual a Junta de S. Domingos de Rana, associando-se à campanha
lançada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Cascais, convidou
todos os cidadãos residentes na freguesia a construir um laço azul e colocá-lo à
janela. Embora o país se encontre em pleno combate a pandemia da Covid 19, a
autarquia não quis deixar de alertar a população para a importância da promoção
dos direitos da criança, procurando sensibilizá-la para esta problemática.
saber mais »

Onde obter máscaras acessíveis na freguesia?
No âmbito do programa “Máscaras Acessíveis”, os cidadãos podem agora adquirir
máscaras de proteção individual para enfrentar a pandemia a preços inferiores aos
praticados no mercado em diferentes instituições particulares de solidariedade
social e coletividades da freguesia. Cada residente poderá comprar até três
máscaras por semana a um preço unitário de 0.70€, sendo obrigatório apresentar
NIF e comprovativo de morada no momento da aquisição.
saber mais »

Reabertura dos serviços de atendimento presencial da
autarquia
A Junta de S. Domingos de Rana informa que os seus serviços de atendimento
presencial ao público reabrem no dia 4 de maio. A fim de assegurar as condições
necessárias de segurança na Secretaria, na Tesouraria e Posto dos CTT, só
poderá entrar uma pessoa de cada vez no edifício, devendo a mesma utilizar
máscara. As restantes deverão aguardar a sua vez no exterior, cumprindo a
distância mínima de segurança de dois metros entre si. Solicitamos igualmente
que os vales postais e os avisos estejam já preenchidos, de modo a que a
permanência nas instalações da junta de freguesia seja o mais breve possível.
saber mais »
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