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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 em que assistimos ao levantamento das medidas de confinamento, é importante tomar precauções, como
manter a distância mínima de segurança e usar máscara em ambientes fechados. Juntos podemos fazer a diferença e travar a
transmissão do vírus. Proteja-se a si e aos outros!

Apoio à população residente é prioridade
Ao longo do período de confinamento, a Junta de S. Domingos de Rana procurou
apoiar os cidadãos residentes da freguesia, em particular os que se encontram
mais fragilizados. Estabelecida no âmbito das medidas tomadas para a contenção
do Covid-19, a Linha de Apoio Social entrou em funcionamento a 19 de março e
tem possibilitado apoiar todas as situações sociais que nos são remetidas.
Este projeto conta igualmente com o apoio aos idosos. Permitindo aos

seniores permanecerem seguros em suas casas, os voluntários
encarregam-se de fazer as suas compras de supermercado e
farmácia. Tem sido ainda possível proporcionar apoio psicológico
telefonicamente aos idosos que se sintam sós.
saber mais »

Espaço Museológico Ilídio Carapeto celebra 7.º
aniversário
Na data em que se celebrou o Dia Internacional dos Museus, a Junta de S.
Domingos de Rana assinalou o 7.º aniversário do Espaço Museológico Ilídio
Carapeto. Inaugurado a 18 de maio de 2013, o equipamento situado em Outeiro
de Polima dá a conhecer o espólio do artesão da freguesia.
Composta por mais de 300 miniaturas de embarcações, réplicas de instrumentos
de navegação e altos e baixos-relevos, a coleção do mestre celebra o seu amor
pela arte de navegar. Ilídio Carapeto criava autênticas obras de arte,

finamente talhadas em madeira e outros materiais. O artesão foi
distinguido com o Diploma de Mestre de Arte em Madeira,
Escultura, Talha e Miniaturas de Embarcações, graças à sua coleção
de “Pirogas do Mundo”.
saber mais »

Melhoramentos no Cemitério de S. Domingos de Rana
Entre os dias 16 de março e 8 de maio, o Cemitério de S. Domingos de Rana
esteve parcialmente encerrado, sendo apenas permitida a realização das
cerimónias fúnebres na presença dos familiares mais próximos, como medida
preventiva contra a propagação do coronavírus. Ao longo deste período, a
autarquia aproveitou a menor afluência de pessoas para levar a cabo diferentes
trabalhos de beneficiação no equipamento.
Para além da pintura do Talhão dos Bombeiros, do Talhão dos Combatentes, do
logradouro de Nossa Senhora, do logradouro junto da capela, ossários, muros,
antigo escritório e arrecadação, foi efetuada a monda química e a respetiva
limpeza de ervas, a limpeza de todas as condutas de águas pluviais e o
desentupimento da sua ligação à rede pública, entre outras pequenas obras,
algumas ainda a decorrer.
saber mais »

Autarquia já tem caixa solidária
Conhece a iniciativa @caixa.solidaria? Tudo começou com Nuno Botelho,
residente em Sassoeiros, que decidiu deixar uma caixa com bens alimentares e
artigos de higiene no seu bairro para ajudar quem estivesse a atravessar
momentos difíceis devido à pandemia.
A criação de um grupo público no Facebook levou que o seu gesto fosse replicado
um pouco por todo o país e S. Domingos de Rana não foi exceção. Sob o mote
“Leve o que precisar. Deixe o que quiser”, este movimento já chegou a diferentes
localidades da freguesia, onde quem pode dá o seu contributo e quem precisa leva
anonimamente o que lhe faz falta. A Junta de S. Domingos de Rana não podia
deixar de aderir a esta iniciativa, criando também uma caixa solidária nas suas
instalações.
saber mais »

Candidaturas às Bolsas Sociais em creches privadas
Entre os dias 1 e 30 de junho, as famílias com menores recursos económicos que
não obtiveram vaga para as suas crianças na rede solidária podem candidatar-se
às Bolsas Sociais na valência de Creche, uma iniciativa da Câmara Municipal de
Cascais em parceria com as uniões e junta de freguesia do concelho, que conta
com a colaboração de creches da rede privada.
saber mais »
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