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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!

Parque Infantil de Cabeço de Mouro de cara lavada

A Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana requalificou o Parque Infantil de 

Cabeço de Mouro, intervenção que procurou devolver a dignidade ao espaço com 

a criação de zona de fitness e a introdução de novos equipamentos.

saber mais »

Manutenção nas escolas do 1.º Ciclo da freguesia

Procurando que o início do ano letivo 2020/2021 decorra sem contratempos, a 

Junta de S. Domingos de Rana encontra-se a realizar trabalhos de manutenção 

nas escolas públicas do 1.º ciclo da freguesia.

saber mais »

Autarquia realiza melhoramentos no espaço público

A Junta de S. Domingos de Rana continua a reparar calçadas degradadas, a 

substituir mobiliário urbano, a implementar sinalização vertical, a pintar marcas 

rodoviárias e a assegurar a manutenção de espaços verdes, entre outros 

melhoramentos, procurando requalificar o espaço público da freguesia.

saber mais »



Candidaturas às Bolsas Sociais para Jardins de Infância

Entre os dias 24 de agosto e 8 de setembro decorrem as candidaturas às Bolsas 

Sociais para integração de crianças em Jardins de Infância da rede privada, uma 

iniciativa da Câmara Municipal de Cascais em parceria com as uniões e juntas de 

freguesia do concelho, que conta com a colaboração de jardins de infância da rede 

privada.

saber mais »

Banco Alimentar Para Animais nasce na freguesia

O BAPA - Banco Alimentar Para Animais é uma iniciativa da AMU - Parque São 

Domingos e da Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, que surgiu da 

necessidade de proteger os animais domésticos do abandono por falta de 

capacidade financeira para serem alimentados pelos seus tutores.

saber mais »

Rua D. Duarte de Menezes, 12
2785-582 S. Domingos de Rana

214 549 190 926 268 206 geral@jf-sdrana.pt

Copyright © 2014 Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, Todos os direitos reservados. Created by SOFTWAY.


