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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 à implementação de medidas adicionais para combater o crescente número de casos de 

Covid-19 e sendo Cascais um dos concelhos mais afetados pela pandemia, sublinhamos a importância de utilizar máscara, 

reduzir o número de contactos, manter uma distância de segurança entre pessoas e higienizar as mãos frequentemente, entre 

outros cuidados que possam travar a propagação do vírus.

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

Parque Infantil de Talaíde alvo de requalificação

Esta autarquia procedeu à requalificação do Parque Infantil de Talaíde, 

intervenção que procurou recuperar o espaço com a introdução de novos 

equipamentos e de piso aborrachado, tendo ainda sido realizada a delimitação das 

diferentes áreas existentes. O equipamento foi igualmente alvo de uma pintura 

geral e de uma limpeza, encontrando-se porém encerrado devido à atual situação 

de pandemia.

saber mais »

Ordem dos Psicólogos Portugueses distingue autarquia

A Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana foi distinguida pela Ordem dos 

Psicólogos Portugueses com o selo "Comunidades Pró Envelhecimento", que 

reconhece e distingue as comunidades portuguesas, cujas políticas, programas, 

planos estratégicos e práticas demonstram um compromisso forte e efetivo com a 

promoção do envelhecimento saudável e bem-sucedido ao longo de todo o ciclo 

de vida.

saber mais »

Nova viatura agiliza intervenção nas escolas

A fim de corresponder com maior celeridade às inúmeras solicitações, a Junta de 

S. Domingos de Rana adquiriu uma viatura para reforçar a sua atuação nas 

escolas públicas da freguesia. Agora a autarquia conseguirá dar uma resposta 

mais rápida e atenta às necessidades existentes no que concerne à manutenção 

dos diferentes espaços dos estabelecimentos escolares.

saber mais »



Programa Máscaras Acessíveis

No âmbito do Programa “Máscaras Acessíveis”, uma iniciativa da Câmara 

Municipal de Cascais em parceria com diferentes entidades do concelho, 

nomeadamente juntas de freguesia, instituições particulares de solidariedade 

social, clubes desportivos e associações recreativas, todos os residentes em 

Cascais podem levantar gratuitamente dez máscaras por semana em diferentes 

locais do concelho. Assim, com a entrada em vigor da nova legislação que prevê o 

uso obrigatório de máscara em espaços públicos, estão criadas as condições para 

que os munícipes possam "cumprir a lei e proteger-se".

saber mais »

Abertas candidaturas a bolsas de estudo

A Junta de S. Domingos de Rana atribui bolsas de estudo a jovens residentes que 

frequentem o Ensino Superior Público no ano letivo de 2020/2021.

Na atribuição das bolsas de natureza pecuniária são condições preferenciais o 

menor rendimento per capita do agregado familiar, o melhor aproveitamento 

escolar, a menor idade do candidato, o facto de não beneficiar de apoios de outras 

entidades, os rendimentos serem provenientes do trabalho do agregado familiar e 

a prática de uma atividade desportiva há mais de dois anos. Os impressos de 

candidatura deverão ser entregues até ao dia 13 de novembro na secretaria da 

autarquia, juntamente com os documentos comprovativos.

saber mais »
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