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Ao seu lado, a cuidar de si!
Conheça o que de mais relevante acontece na Freguesia de S. Domingos de Rana, acompanhando comodamente a partir do 
seu e-mail as iniciativas desta junta, as obras a decorrer no território e muito mais.

Festa anima noite de Halloween

Pelo quinto ano consecutivo, o Complexo Desportivo de S. Domingos de Rana 
acolheu, na noite de 31 de outubro, a Festa de Halloween levada a cabo pela junta 
de freguesia. As famílias residentes voltaram a ser o público-alvo deste evento de 
entrada gratuita, no qual o labirinto assustador foi a principal atração, arrancando 
gritos e gargalhadas aos inúmeros visitantes.
Para os mais novos, a autarquia providenciou ainda o funcionamento de dois 
insufláveis e jogos tradicionais.

saber mais »

S. Martinho celebrado com castanhas e vinho

A Junta de S. Domingos de Rana cumpriu a tradição, organizando a Festa de S. 
Martinho destinada a seniores residentes no complexo desportivo da freguesia. A 
iniciativa proporcionou uma tarde de salutar convívio a perto de 700 idosos, 
provenientes não só das instituídos que operam no território, como da própria 
comunidade, onde não faltaram as desejadas castanhas, vinho novo e caldo 
verde. 

saber mais »

Recolha de bens apela à solidariedade da comunidade

Na manhã de 9 de novembro, a Junta de S. Domingos de Rana organizou, com a 
preciosa ajuda do Agrupamento 1400 da Conceição da Abóboda do Corpo 
Nacional de Escutas e do Hipermercado E. Leclerc, uma recolha de bens não 
perecíveis para a elaboração dos cabazes de Natal destinados a famílias 
carenciadas a residir na freguesia.
A iniciativa solidária resultou na angariação de quatro carrinhos de compras, fruto 
da solidariedade dos cidadãos que visitaram a superfície comercial e do esforço 
dos voluntários envolvidos.

saber mais »



"Estendal dos Direitos" regressa ao mercado da 
freguesia

Assinalando o 30.º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança, que se 
celebra a 20 de novembro, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) 
de Cascais voltou a participar na Campanha Nacional "Estendal dos Direitos". À 
semelhança das demais autarquias locais do concelho, a Junta de S. Domingos de 
Rana foi convidada a associar-se à iniciativa, tendo desafiado diferentes escolas e 
instituições a funcionar no território dar o seu contributo.
Sob o mote “Direito a brincar na cidade”, o Centro Social Paroquial de São 
Domingos de Rana, o Centro Comunitário de Tires – Instituto dos Afetos, o Centro 
Social da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Abóboda, a IDEIA, a 
Horizonte, o Agrupamento de Escolas Matilde Rosa Araújo, o Agrupamento de 
Escolas Frei Gonçalo de Azevedo, a Associação de Educação Popular do 
Zambujal e a Casa da Criança de Tires realizaram os inúmeros trabalhos que dão 
corpo ao “Estendal dos Direitos” da freguesia, cuja inauguração decorreu no dia 21 
no Mercado de S. Domingos de Rana. 

saber mais »

Tires acolhe final do II Concurso de Fado Amador da 
Freguesia

Após a realização de duas eliminatórias, a primeira em setembro, no Grupo 
Solidariedade Musical e Desportiva de Talaíde, e a segunda em outubro, no Clube 
Desportivo e Recreativo "Os Vinhais", a final do II Concurso de Fado Amador da 
freguesia decorreu, no dia 30 de novembro, no Grupo Recreativo e Dramático 1.º
de Maio de Tires. Organizado pela Junta de S. Domingos de Rana, o evento de 
entrada gratuita contou com casa cheia.

Acompanhados por Humberto Vicente à guitarra portuguesa e Francisco 
Gonçalves à viola, os concorrentes apurados subiram ao palco, onde mostraram o 
seu talento e proporcionaram aos presentes um belo espetáculo. A competição foi 
renhida, mas a vitória acabou por sorrir a Rute Gomes com "Primavera". Mónica 
Cordeiro conquistou o segundo lugar com "Lutas por mim", tendo Carlos Oliveira 
ficado em terceiro com "A Porta do Coração". A interpretação de "Tudo isto é 
Fado" valeu a Mário Malhado o Prémio Revelação da Freguesia. 

saber mais »
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