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A VIVA pretende levar aos
seus leitores o máximo de
informação possível sobre
a Área Metropolitana do
Porto (AMP),
de fundamental
importância para a região
e para o país. Assim,
a partir desta edição,
vamos integrar na rubrica
AMP, o município da Maia.
Um concelho que continua
a evoluir e que prova ser
possível estar sempre um
passo à frente. Leia nas
próximas páginas a
mensagem do presidente
da Câmara da Maia,
António Bragança
Fernandes, e conheça um
pouco mais deste
município.
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“A Maia é um concelho onde a qualidade de vida
é uma realidade palpável e quantificável. Com ta-
xas de 100% de saneamento e água canalizada,
ampla recolha selectiva de lixos, dezenas de equi-

Um concelho
“à frente  do seu tempo”

pamentos desportivos e múltiplos espaços desti-
nados à cultura, somos um concelho unanimemente
reconhecido como estando à frente do seu tempo”.
É assim que António Bragança Fernandes, presi-
dente da Câmara, começa por descrever a Maia.

Conhecida pelo seu constante e grande progresso,
a autarquia tem vindo a apostar na educação dos
seus mais jovens cidadãos. “Fomos pioneiros na
introdução do inglês e da informática nas escolas do
ensino básico e jardins-de-infância. As nossas es-
colas já se encontram equipadas com quadros inte-
ractivos, gabinetes de informática, bibliotecas de
apoio e sistemas avançados de controlo das canti-
nas. Os nossos alunos e professores já receberam
um manual digital – uma pen drive – com os conteú-
dos temáticos das diferentes disciplinas e com jo-
gos educacionais”, refere o autarca, acrescentando
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ainda que, também, já estão em curso por todo o
concelho obras de construção, ampliação e requali-
ficação do parque escolar, um investimento que ron-
da os 25 milhões de euros.
Face à actual conjuntura económica, o executivo sabe
que, mais que nunca, tem de estar lado a lado com a
população. “Ciente do período de crise económica
que estamos a viver em Portugal e no Mundo, deci-
dimos, no orçamento de 2009, canalizar quase dois
terços do seu investimento na procura de soluções

quenas obras nas suas residências”, explica Bra-
gança Fernandes.

Também na cultura e no desporto, a Maia está em
constante movimento, proporcionando aos cidadãos
uma panóplia de iniciativas. “Anualmente, o Fórum
da Maia – a casa da cultura por excelência do con-
celho – acolhe centenas de exposições e congres-
sos. A título de exemplo, o Festival Internacional de
Teatro Cómico, o Festival de Música da Maia ou a
Feira de Artesanato são os responsáveis pela pas-
sagem de centenas de milhar de pessoas pelo mu-
nicípio”, refere o autarca.

Já na área do desporto, para além dos mais de
doze mil maiatos que diariamente praticam as mais
diversas modalidades desportivas, das quais qua-
tro mil são crianças, a Câmara Municipal criou o
Clube Maia Sénior que conta já com mais de 1300
inscritos. “Este clube destina-se à população com
idade superior a 55 anos, possibilitando-lhe a prá-
tica de desporto (ginástica, aeróbica, jogos popu-
lares, thai-chi e hidroginástica)”, acrescenta. Co-
nhecida como Capital do Desporto, por causa das
suas inúmeras instalações, a Maia faculta aos atle-
tas de todas as modalidades condições ímpares
para a prática do desporto, o que se consubstancia
nas centenas de eventos que anualmente aconte-
cem. As mais de 90 colectividades e associações
desportivas do município recebem um forte apoio
da autarquia, que se materializa na cedência de
espaços, na inscrição de atletas nos mais diversos
campeonatos nacionais e internacionais, no subsí-
dio financeiro anual e na construção de sedes dig-
nas”, sustenta Bragança Fernandes.

No que diz respeito ao ambiente, a Maia é um con-
celho que está ao nível dos melhores da Europa. A

para os problemas sociais que se adivinham, crian-
do um fundo social de apoio para responder a emer-
gências. Neste momento o projecto Novos Laços
auxilia mais de 2000 pessoas através da distribui-
ção de cabazes com bens de primeira necessidade.
Foi também lançado o “Novos Laços ao Domicílio”
que tem como finalidade apoiar os idosos sem reta-
guarda familiar do concelho, desde a simples mu-
dança de uma lâmpada, passando pelo transporte ao
centro de saúde e farmácia, até à realização de pe-

política ambiental promovida no concelho aposta em
três vectores fundamentais: a valorização dos recur-
sos, educação ambiental e investimento nas energias
renováveis. “A valorização dos recursos passa pela
recuperação dos diversos espaços verdes e pela cria-
ção de novos parques para benefício da população. A
educação ambiental, cujo exemplo máximo é a escola
de Educação Ambiental da Quinta da Gruta, foca-se na
sensibilização e no ensino das boas práticas aos mais
novos, tendo em conta o futuro e a protecção do plane-
ta. No campo das energias renováveis, a autarquia em
conjunto com a Maiainova criou a Agência de Energia
da Maia que pretende, entre outras, desenvolver um
plano que permita até 2013 implementar sistemas de
energia solar eólica e biomassa por todo o território”,
salienta António Bragança Fernandes, descrevendo,
orgulhosamente, a Maia como “um exemplo na Gran-
de Área Metropolitana do Porto e um concelho à frente
do seu tempo”.  


