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Transparência
e Proximidade
António Bragança Fernandes

Caras e Caros Maiatos:
Nas últimas eleições autárquicas assumi o compro-
misso de servir a nossa Terra com total transparência, 
proximidade e imparcialidade democrática. 
No sentido de aproximar os Cidadãos, foi criado o Ga-
binete Público do Presidente da Assembleia Municipal 
onde recebo todos os Munícipes e Instituições. Conti-
nuamos a realizar Assembleias Municipais descentra-
lizadas e apostar na transmissão em direto de todas as 
sessões.
Na defesa do Ambiente procedemos à desmateriali-
zação da documentação em papel, passando para o 
digital, através da criação de uma plataforma online 
onde são alocados todos os documentos para as sessões 
e a atribuição temporária de um tablet a cada um dos 
deputados. 
Com a representação de todas as forças parlamen-
tares foi criada a comissão de acompanhamento da 
implementação de novas áreas de estacionamento 
de duração limitada da Cidade da Maia, a comissão 
de transportes e a comissão de revisão do regimento 
da Assembleia Municipal. Neste momento considero, 
existirem condições para a criação de quatro comissões 
parlamentares nos domínios da Educação, Cidadania e 
Coesão Social; Desporto, Cultura e Associativismo; Am-
biente Mobilidade e Inovação e, por último, no domínio 
da Economia Local. 
Esta é uma ação geradora de consensos, ação funda-
mental para a construção da necessária estabilidade 
política e criação de condições de desenvolvimento, 
tendo sempre como linha orientadora o superior inte-
resse do Maiatos. 
Continuaremos o nosso trabalho resolvendo problemas 
e construindo soluções, fazendo da Maia um concelho 
mais justo, mais solidário para continuar o seu cami-
nho sustentado na senda do sucesso, para que o Sol 
nasça de igual forma para todos.

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL



A cerimónia de tomada de posse dos Deputados Mu-
nicipais realizou-se no dia 26 de outubro de 2017, no 
Salão D. Manuel I, no Edifício dos Paços do Concelho, 
perante o Presidente da Assembleia Municipal cessan-
te, o Senhor Luciano da Silva Gomes, com a presença de 
diversas entidades civis, religiosas e militares e muitos 
munícipes.

Imediatamente a seguir à tomada de posse realizou-se 
a primeira sessão de funcionamento da Assembleia 
Municipal que elegeu o Presidente e Secretárias da 
Mesa da Assembleia.

Os deputados de cada partido ou coligação estão asso-
ciados para efeitos de constituição em grupos parla-
mentares e informam ao Presidente da Assembleia a 
sua designação, o seu líder e a respetiva direção.

Os eleitores portugueses foram chamados às urnas 
para, livre e democraticamente, escolherem os seus re-
presentantes para os órgãos das autarquias locais. Esta-
va em disputa a eleição de 308 presidentes de câmaras 
municipais e os seus vereadores, assembleias munici-
pais, bem como as 3091 assembleias de freguesia.
A Assembleia Municipal da Maia - órgão deliberativo 
do município - é constituída por 43 membros: 33 eleitos 
diretamente (o triplo dos membros do executivo muni-
cipal - 11) e por inerência 10 Presidentes de Junta.

Na Maia, e para a Assembleia Municipal, foram escrutina-
das seis candidaturas de partidos ou coligações: PPD/PSD-
-CDS/PP, PS-JPP, BE, PCP-PEV, PAN e MPT. Com os represen-
tantes por inerência das Juntas de Freguesia, a Assembleia
Municipal da Maia passou a ter a seguinte composição:

22 Mandatos – PSD/CDS/PP  •  15 Mandatos – PS-JPP
2 Mandatos – BE  •  2 Mandatos – PCP-PEV
1 Mandato – PAN  •  1 Mandato IVNT

Assembleia Municipal
As últimas eleições autárquicas portuguesas foram
realizadas a 1 de outubro de 2017
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ANTÓNIO BRAGANÇA FERNANDES PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
COLIGAÇÃO MAIA EM PRIMEIRO PSD - CDS/PP



Susana Filipa Coelho Rafael  2.ª Secretária



CERIMÓNIA DA TOMADA DE POSSE

Secretárias da Assembleia
Coadjuvar o presidente da assembleia municipal no exercício das suas funções

05

Márcia Isabel Duarte Passos Resende  1.ª Secretária



Joaquim Silva Azevedo Sousa
IVNT

Manuel Alfredo da Rocha Maia
CDU

Maria Clara Costa Lemos
PAN
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CERIMÓNIA DA TOMADA DE POSSE

António Fernando G. de Oliveira e Silva
PSD-CDS/PP

Paulo Sérgio Fernandes da Rocha
PS-JPP

Francisco José de Magalhães Couto e Silva
BE

Líderes Parlamentares
Os deputados de cada partido ou coligação estão associados para efeitos de constituição em
grupos parlamentares e indicam ao presidente o seu líder e a respetiva direção.



Carlos Santos Teixeira
Deputado

Rui Leandro Alves da Costa Maia
Deputado

Carla Susana Ferreira Dias
Deputada

Rui Miguel de Sousa Moreira
Deputado

Manuel Joaquim Meireles
Deputado

Hélder Tiago Ferreira Quintas de Oliveira
Deputado

Cândido Joaquim Lima da Silva Graça
Deputado

Maria de Lurdes da Costa Almeida Rebelo Maia
Deputada

/// PS-JPP

/// PS-JPP

/// PS-JPP

/// PS-JPP

/// PS-JPP

/// PSD-CDS/PP

/// PSD-CDS/PP

/// PSD-CDS/PP

CERIMÓNIA DA TOMADA DE POSSE

Deputados
Aos deputados compete deliberar em matérias de exercício e poder autárquico
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Manuel Caetano Almeida de Oliveira
Deputado

Carlos Joaquim de Ascensão Vieira
Deputado

Alberto Carlos Pires dos Reis e Santos
Deputado

Maria Alexandra L. da Silva Torres Teles de Menezes
Deputada

José Paulo Rodrigues Cerqueira
Deputado

Lúcia de Jesus Leonor Correia Leitão
Deputada

João José de Magalhães Torres
Deputado

Cristiana Maria Monteiro Carvalho
Deputada

David Augusto Duarte Tavares
Deputado

Manuel Cristóvão Martins de Sá Pimenta
Deputado

/// PSD-CDS/PP

/// PSD-CDS/PP

/// PSD-CDS/PP

/// PS-JPP

/// PSD-CDS/PP

/// PSD-CDS/PP

/// PS-JPP

/// PS-JPP

/// PS-JPP

/// BE



João Pedro Guimarães Pinto
Deputado

Carla Susana Fernandes Ribeiro
Deputada

Pedro Miguel Machado Marques
Deputado

Maria Manuel da Silva Ramos
Deputada

Ivo Manuel da Costa Pinheiro
Deputado

Maria Madalena Moutinho Nogueira dos Santos
Deputada

Sandra Raquel Silva Carvalho Estrela
Deputada

Fernando Miguel Ferreira dos Santos
Deputado

/// PS-JPP /// PSD-CDS/PP

/// PS-JPP

/// PSD-CDS/PP

/// PSD-CDS/PP

/// PS-JPP /// PS-JPP

/// CDU
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Manuel Moreira Azenha
Deputado

Carlos Guilherme Ferreira Moreira
Deputado

Vítor Manuel Sousa Ramalho
Deputado

Joaquim de Freitas Araújo
Deputado

Olga Cristina Rodrigues da Veiga Freire
Deputada

Ilídio da Silva Carneiro
Deputado

Maria José Moutinho Araújo Castro Neves
Deputada

Alvarinho Cerqueira Sampaio
Deputado

/// PSD-CDS/PP

/// PSD-CDS/PP

/// PS-JPP

CERIMÓNIA DA TOMADA DE POSSE

/// PSD-CDS/PP

/// PSD-CDS/PP

/// PSD-CDS/PP

/// PSD-CDS/PP

/// PSD-CDS/PP



ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO  PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA
COLIGAÇÃO MAIA EM PRIMEIRO PSD - CDS/PP

CCoommppeettêências do Prreessiidente da Câmara Municipal:
11.  R.  Reeprpreesseentar o muunniiccíípio em juízo e fora dele;
22. E. Exxeeccuuttaar as delliibbeerraçações da Câmara Municipal e coor-

dedennaar a rr a reessppeettiivva aa attiivvidade;
33. Da. Dar cr cuummprpriimmeenntto ào às deliberações da Assembleia Mu-

nniicciipapall, s, seemmprpre qe que para a sua execução seja necessá-
rriia a ia a inntteerrvevençnção dão da Câmara Municipal; 

4. Representar a Câmara Municipal nas sessões da As-
sembleia Muunicipall;;

5. O Presidentte de da Cââmmaarra é coadjuvado pelos verea-
dores no exercício do daas ss suas funções, aos quais pode 
atribuir pelouross..

P ência da Câmara
O Presidente da Câmara é o chefe do executivo municipal



POSSE E PRIMEIRA SESSÃO DA ASSEMBLEIA
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O Presidente da Assembleia Municipal cessante deu 
posse à Assembleia e Câmara Municipal. Seguiu-se a 
primeira sessão de funcionamento da Assembleia Mu-
nicipal que elegeu o Presidente e Secretárias da Mesa da 
Assembleia.



Assembleia Municipal
Composição

18. Olga Cristina Rodrigues da Veiga Freire 

19. Vítor Manuel Sousa Ramalho
u re

20. Carlos Guilherme Ferreira Moreira
d si e d nt

21. Ilídio da Silva Carneiro
eputad e de Ju

22. Alvarinho Cerqueira Sampaio
ep do e Pr e Junta

23. Carlos Santos Teixeira 
Deputad

24. Rui Leandro Alves da Costa Maia  
Deputado

25. Lúcia de Jesus Leonor Correia Leitão
Deputada

26. Manuel Joaquim Meireles
Deputado

27. Carla Susana Ferreira Dias 
Deputada

28. Cristiana Maria Monteiro Carvalho 
Deputada

29. João José de Magalhães Torres 
Deputado

30. David Augusto Duarte Tavares 
Deputado

31. Luis Filipe Vasconcelos Gil
Deputado

32. Paulo Sérgio Fernandes da Rocha  

33. João Pedro Guimarães Pinto

34. Fernando Miguel Ferreira dos Santos 
pu e J a

35. Maria Manuel da Silva Ramos  

36. Rui Miguel de Sousa Moreira  

37. Maria José Moutinho Araújo Castro Neves 
e e e Junta

38. Maria Clara Costa Lemos 
 Líd

39. Joaquim Silva Azevedo Sousa  
Dep t nte de Ju íder

40. Manuel Cristóvão Martins de Sá Pimenta 

41. Francisco José de Magalhães Couto e Silva  
Deputado e Líder

42. Carla Susana Fernandes Ribeiro 
Deputada

43. Manuel Alfredo da Rocha Maia
Deputado e Líder

04. António Fernando Gomes de Oliveira e Silva 
o

05. Cândido Joaquim Lima da Silva Graça 

06. Hélder Tiago Ferreira Quintas de Oliveira
eputado

07. Maria de Lurdes da Costa Almeida Rebelo Maia

08. Ângelo Miguel Costa Augusto
D o

09. Carlos Joaquim de Ascenção Vieira 
eputado

10. Maria Alexandra L. da S. Torres Teles de Menezes
Deputada

11. Alberto Carlos Pires dos Reis e Santos 
Deputad

12. José Paulo Rodrigues Cerqueira 
D

13. Joaquim de Freitas Araújo 
Deputado e Presidente de Junta 

14. Ivo Manuel da Costa Pinheiro 
Deputado

15. Pedro Miguel Machado Marques
Deputado

16. Maria Madalena Moutinho Nogueira dos Santos
Deput

17. Manuel Moreira Azenha
Deputado e P side e de Junta

22 MANDATOS PSD - CDS/PP
15 MANDATOS PS - JPP

2  MANDATOS CDU
2 MANDATOS BE

1 MANDATO PAN
1 MANDATO IVNT

MAIA EM PRIMEIRO | PSD - CDS/PP
UM NOVO COMEÇO |  PS - JPP

PESSOAS–ANIMAIS–NATUREZA | PAN

INDEPENDENTE | IVNT
BLOCO DE ESQUERDA | BE

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA  | CDU



01. António Gonçalves Bragança Fernandes
Pr nte

02. Márcia Isabel Duarte Passos Resende  
1.ª S tári

03. Susana Filipa Coelho Rafael
2.ª Se tá



MOBILIDADE E AMBIENTE
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município da Maia detém cerca de 1 milhão e meio de 
metros quadrados de parques e jardins, o que repre-
sentam cerca de 12 m2 de área verde por habitante do  
concelho.

A área da mobilidade, dos transportes e da comunica-
ção encontra respaldo no plano urbano para a mobili-
dade sustentável, centrado numa abordagem transver-
sal da mobilidade e da acessibilidade e na construção 
de uma cidade segura e acessível a todos, quer seja na 
melhoria da rede de transportes públicos, quer seja no 
incentivo à utilização dos modos suaves.

Para a adaptação às alterações climáticas, o município 
da Maia pretende promover em todo o seu território 
uma resposta coerente às múltiplas problemáticas re-
lacionadas com as alterações do clima, através de ações 
de gestão preventiva e adaptativa.

É com este horizonte que a Maia continua a evoluir 
num quadro de atuação que classifica o município com 
um dos melhores índices de qualidade de vida da re-
gião, com resultados que refletem largamente o empe-
nho da Autarquia na aposta pela sustentabilidade.

O município da Maia, na prossecução de um futuro 
sustentável, tem delineado um caminho de inclusão, de 
promoção de valores e de envolvimento dos cidadãos, 
através de uma renovada participação cívica e do esta-
belecimento de parcerias eficazes com as comunidades 
locais e o setor privado.

A promoção de estratégias de baixo carbono nas áreas 
do planeamento do território, da mobilidade urbana 
sustentável, da implementação de soluções inteligen-
tes, na recolha e gestão de resíduos, da regeneração 
urbana, da promoção da biodiversidade e das espécies 
autóctones, assim como da elaboração de uma estraté-
gia de adaptação e resiliência climática, refletem uma 
abordagem diferenciadora na governação e desenvolvi-
mento do território.  

O equilíbrio ecológico da cidade traduz-se, de igual 
modo, num fator primordial para o seu desenvolvi-
mento para o qual as áreas verdes urbanas contribuem 
significativamente. Espaços como parques e jardins, 
além de proporcionarem paisagens agradáveis e de de-
senvolverem um importante papel social, contribuem 
para manter o equilíbrio do ecossistema que é afetado 
pela pressão da ocupação do território. Atualmente, o 

Mobilidade e Ambiente
Maia, rumo à sustentabilidade



ARTIGO DA COLIGAÇÃO MAIA EM PRIMEIRO PSD - CDS/PP

Na primeira edição deste mandato da publicação Sentir 
a Maia, é importante reiterar o compromisso que assu-
mimos com a Maia. 
Os novos eleitos devem corporizar a construção de um 
novo paradigma autárquico, capaz de reforçar a qua-
lidade de vida no município e constituir-se como um 
exemplo no municipalismo em Portugal. É essa a tradi-
ção e a obrigação dos autarcas que os maiatos escolhem 
para governarem a nossa Maia.
O novo desígnio da atividade autárquica pretende con-
tinuar a ter a Maia a sorrir para a vida, no caminho de 
construção de um município de vanguarda na susten-
tabilidade, no ambiente, nos modos suaves de mobili-
dade e na promoção da economia circular.
Se é óbvio para todos a liderança do município em ma-
térias como a recolha seletiva de resíduos porta a porta, 
é para nós fundamental colocar a Maia neste patamar 
de desenvolvimento em múltiplas áreas da atividade 
autárquica.
Queremos acelerar a construção de um Município In-
teligente, onde os serviços da Câmara sejam acessíveis, 
eficazes e verdadeiramente facilitadores, criar um terri-
tório digital e possibilitar o acesso generalizado e global 
à internet em todos os espaços do domínio público.
Continuar a ser um Município de Confiança, onde a ex-
celência da educação representa uma aposta ímpar nos 
jovens e nos seus talentos como garante do futuro.
Reforçar o estatuto de Município Amigo.
Um município amigo das pessoas, continuando o 
percurso de respeito e carinho na criação de atividades 
para os cidadãos Seniores, investindo nos cuidados de 
saúde e dando dignidade às nossas famílias mais frá-
geis, quer na habitação, quer no apoio social. 

Um município amigo do ambiente, onde o longo 
caminho que já percorremos nesta área se alargue à 
mobilidade suave, criando percursos significativos de 
ciclovias, e se transforme o concelho num espaço privi-
legiado para viaturas elétricas, com postos de carrega-
mento e facilitação de estacionamento. 
Será ainda neste mandato que se terão de definir novos 
caminhos para o transporte público no município. Terá 
que se implementar a melhoria significativa da mo-
bilidade dentro da Maia, quer através de transportes 
coletivos, fundamentais para diminuir a nossa pegada 
ecológica, quer através de modos alternativos, como 
transportes a pedido. Por outro lado teremos, com res-
ponsabilidade, de acompanhar a evolução do modelo de 
gestão da STCP e a necessária expansão da rede de me-
tro, nomeadamente a fundamental e sempre prometida 
ligação do Hospital de S. João à Maia Centro.
Estou certo de que a Assembleia Municipal saberá con-
tinuar a desempenhar as suas funções com elevação 
na prossecução dos mais altos interesses da Maia e dos 
maiatos. A Coligação Maia em Primeiro saberá estar 
à altura dos desafios que se colocam à Maia e quero 
contar com a sua ajuda e a sua participação cívica nos 
trabalhos da nossa Assembleia Municipal.

Um novo paradigma
António Fernando G. de Oliveira e Silva | Líder Parlamentar da Coligação PSD - CDS/PP



ARTIGO DA COLIGAÇÃO UM NOVO COMEÇO PS - JPP
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A Assembleia Municipal da Maia é o órgão deliberati-
vo do Município, que acompanha, aprecia e fiscaliza a 
atuação da Câmara Municipal da Maia sendo este o
órgão executivo ao qual lhe compete promover o de-
senvolvimento do Município em todas as áreas da vida 
dos seus munícipes, daqueles que trabalham na Maia 
assim como os que a escolheram para desenvolver os 
seus projetos. Em suma o concelho tem que se tornar 
cada vez mais atrativo de modo a evoluir dentro do 
panorama nacional.

Ambiente e mobilidade, assumem-se como condicio-
nantes para melhorar a qualidade de vida dos muníci-
pes, tornar o concelho mais atrativo aos investidores
nacionais e estrangeiros, fazer a ligação com a Área 
Metropolitana do Porto e o resto do país.
A Maia é uma referência a nível nacional em termos de 
gestão dos resíduos urbanos. A recolha seletiva porta a 
porta de resíduos urbanos coloca a Maia num patamar 
superior em relação a outros concelhos. O funciona-
mento de empresas como a Lipor e a Maiambiente sem-
pre foram preocupação desta Assembleia Municipal e 
do nosso grupo parlamentar em particular. No entanto 
muito há ainda a fazer e temos vindo a interpelar o 
Executivo Camarário sobre essa necessidade. Melhorar 
a qualidade de vida assenta na melhoria da qualidade 
do ar, do ruído, com igual preocupação para a observa-
ção da contaminação dos lençóis freáticos, dos solos e 
consequentemente da produção agrícola.

Já no que diz respeito aos transportes rodoviários, o 
concelho da Maia sofre com as enormes disparidades 
entre freguesias. No ano de 2018, a Assembleia Mu-
nicipal ficou marcada por diversos debates sobre o 
estudo que a Câmara Municipal elaborou da rede de 
transportes que serve o concelho, sobre o Regulamento 
de “Táxis” que o Executivo está a rever e sobre o au-
mento de lugares de aparcamento pago no centro da 
cidade. Foram identificadas diversas falhas, em que as 
populações das freguesias mais afastadas do centro do 
concelho não estão devidamente servidas de transpor-
tes públicos. É necessário fazer ligações adequadas e 
frequentes para servir toda a população. Urge criar in-
terfaces de transporte para metro, autocarros e modos 
suaves, bem como uma rede de transportes que ligue 
todas as freguesias entre si e estas ao centro do conce-
lho e ainda a construção de ciclovias.
Continuaremos a acompanhar, a apreciar e a fiscalizar 
a atuação da Câmara Municipal, de forma a contribuir 
para o bem-estar de toda a população.

Um Novo Começo
Paulo Sérgio Fernandes da Rocha | Líder Parlamentar da Coligação PS-JPP



ARTIGO DA CDU-PEV

Ao apresentar-se ao eleitorado, os candidatos da CDU –
Coligação Democrática Unitária, composta pelo Partido
Comunista Português e pelo Partido Ecologista “Os Verdes”,
assumiram o indeclinável compromisso de defender a
qualidade de vida das populações, incluindo na dimen-
são ambiental, de que a mobilidade e os transportes são
esteios.
Do “Programa e Compromissos” para as eleições autárqui-
cas de 2017, salienta-se um amplo conjunto de propostas
concretas nas áreas do Ambiente (qualidade do ar e da
água, proteção contra o ruído, espaços verdes e natureza,
gestão de resíduos, animais de estimação, etc.) e da Mobi-
lidade e Transportes, um domínio encarado nas óticas dos
direitos e necessidades das populações e do desenvolvi-
mento sustentável.
A Maia é um concelho dependente do transporte indivi-
dual: mais de 70% das deslocações regulares entre a casa
e o emprego (ou a escola) são feitas com recurso a este
modo, ao passo que apenas 16% se baseiam em transporte
coletivo. Não está em causa o direito das pessoas e das
famílias a adquirir e a utilizar automóvel próprio, mor-
mente em viagens de recreio. Está sim um modelo que lhes
retira qualidade de vida, é insustentável, contribui para a
sobrecarga de vias e aumenta a poluição.
Os estudos e a própria evidência do quotidiano mostram
que inúmeros munícipes não têm alternativa ao automó-
vel individual, face à escassez ou à inexistência de trans-
portes coletivos – em quantidade, qualidade e fiabilidade
– em muitas zonas do concelho, não só para deslocações
para fora do município, mas também dentro do seu pró-

prio território.
Tratam-se de fatores que agravam o mais determinante
da necessidade de transporte nas deslocações pendulares
– a distância entre os locais de residência e de emprego e
estabelecimento de ensino, a que tantas vezes se soma a
dispersão das estruturas de suporte, como creches/jardins
de infância e centros de atividades complementares (ATL,
música, desporto, etc.) e de elementos que asseguram
retaguarda familiar.
Entre as múltiplas propostas no Programa da CDU, avulta a
defesa de articulação entre modos de transporte, incluindo
o individual, através de parques de estacionamento gratui-
tos nas proximidades de paragens e estações de autocar-
ros, comboio e metro, bem como entre os meios rodoviário
e ferroviário, aumentando linhas e horários e garantindo
maior proximidade.
É nesse sentido que temos trabalhado, com apresen-
tação de propostas na Assembleia Municipal e de-
fendendo a valorização da STCP, da CP e da Metro do 
Porto como operadores de serviço público e de capitais 
exclusivamente públicos.

Em defesa do
transporte coletivo
Manuel Alfredo da Rocha Maia | Líder Parlamentar da CDU-PEV



ARTIGO DO BLOCO DE ESQUERDA
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Um dos lemas com que o Bloco de Esquerda (BE) se apresen-
tou ao eleitorado da Maia foi o da defesa do direito à QUALI-
DADE DE VIDA, no qual se integram Ambiente e Mobilidade
como exemplos de políticas sustentadas que temos vindo a
propor.
AMBIENTE
Três realidades no concelho que, para o BE, merecem destaque:
  i. Siderurgia (SN)

Apesar da afirmação da SN, sediada em S. Pedro Fins/Folgo-
sa, de que têm sido feitos grandes investimentos na prote-
ção do Ambiente, e da preocupação no cumprimento dos
normativos ambientais, a sua eficácia tem ficado aquém das
expectativas, face às permanentes queixas das populações
sobre os efeitos nefastos da poluição na saúde, essencialmen-
te no sistema respiratório, e sobre a poluição sonora e do ar,
devido à deposição visível de partículas e micropartículas.
Acresce a intensidade do trânsito de viaturas pesadas que,
além de potenciarem a poluição, danificam as vias.
    ii. Bacia Hidrográfica do Leça
No âmbito da campanha eleitoral das Autárquicas/17, o BE
desenvolveu ações visando a recuperação da Bacia Hidro-
gráfica do Leça, com a envolvência de representantes dos
concelhos da Maia, Valongo e Matosinhos. A importância
ambiental deste rio, afluentes e outros cursos de água que
contribuem para os sistemas de rega do concelho, exige uma
reflexão integrada que se concretize numa visão estratégica
metropolitana.
    iii. Poluição Atmosférica
Num concelho com áreas industriais implantadas junto a
zonas habitacionais, libertando odores químicos e fumos,

receia-se o seu impacto na saúde pública, agravado pela falta
de informação por parte das autoridades, nomeadamente
da Câmara. Esperamos das autoridades públicas soluções
para estes problemas e medidas urgentes que reduzam as
emissões de carbono.
MOBILIDADE
   i. Transportes Públicos
É evidente o desequilíbrio entre a grande concentração de
transportes no centro da Maia e grande escassez na periferia,
não só em zonas sem transportes públicos, como, quando
existem, o número ser muito escasso. É urgente implementar
soluções inteligentes, através do diálogo com os diversos
agentes, poder local, empresas do setor e seus trabalhadores,
partidos políticos, associações e utentes em geral.
    ii. Acessibilidades
Falar-se de acessibilidades obriga a que se pense sobre as
condições de circulação viária, pedonal e também de barrei-
ras arquitetónicas. É notório o mau estado de muitas vias de
circulação bem como de zonas pedonais, passeios ou falta
destes, essencialmente na periferia, onde abundam exem-
plos de incúria pública.

Qualidade de Vida
Francisco José de Magalhães Couto e Silva | Líder Parlamentar do BE



ARTIGO DA ELEITA PELO PAN

Quando relacionamos os termos mobilidade e ambien-
te, o nosso pensamento dirige-se, de imediato, para o 
meio urbano, a cidade.
O conceito de cidade tem vindo a modificar-se ao longo 
dos tempos, podendo dizer-se mesmo que as preocu-
pações com o planeamento urbano foram surgindo, 
e sendo alteradas, desde a Revolução Industrial. Se, 
inicialmente, o conceito passaria pela necessidade de 
urbes funcionais, hoje, queremos cidades habitáveis, 
sustentáveis, acessíveis e saudáveis.
Neste sentido, na procura de uma cidade que propor-
cione uma boa qualidade de vida, colocam-se questões 
fundamentais como: soluções de mobilidade, susten-
tabilidade ambiental, segurança das áreas urbanas, 
valorização dos espaços públicos, mitigação dos níveis 
de poluição e ruído, assim como soluções dinâmicas 
que promovam a vitalidade citadina.
Ao nível da mobilidade, em concreto, torna-se funda-
mental uma rede de transportes públicos acessível e de 
qualidade, bem como a sua articulação com as desloca-
ções a pé e de bicicleta.
O planeamento urbano é dirigido para o peão em detri-
mento do automóvel, eliminando barreiras, de forma a 
facilitar a vida independente às pessoas com dificulda-
des motoras e sensoriais. Como exemplo, as passadeiras 
sem desnível e os passeios mais largos são elementos 
que deveriam fazer parte da paisagem de “todos os dias 
em todas as vias”.
A cidade amiga das pessoas deve ser um espaço de 
promoção da interação entre habitantes, socialização 

e coesão social. Os parques e jardins detêm enorme 
importância, pelo que devem ser cuidados, contemplar 
harmoniosa relação entre os espaços naturais e os de la-
zer, transmitir segurança e ter infraestruturas de apoio 
a pessoas e animais.
As cidades são formadas por habitações, ruas e ave-
nidas de várias épocas... Um património centenário 
bem cuidado, que revele memórias e histórias, mas 
conservado na sua dignidade do passado, é prova de 
desenvolvimento cultural e de uma cidade que dá bons 
exemplos às gerações mais novas.
Pensar nestes aspetos e aplicá-los é dignificar a vida de 
todos, pois é indiscutível a influência que a qualidade 
do meio urbano tem na vida de quem nela habita.
Porém, antes de toda a obra, de todo o planeamento, 
é necessário um olhar mais atento! Um olhar que até 
pode ir buscar exemplos a cidades como Copenhaga e 
Pontevedra, que já perceberam a importância da “hu-
manização” das cidades... E alcançar-se-á, na prática, 
uma nova visão de cidade, mais humana e com melhor 
qualidade de vida.

Cidade Amiga das Pessoas
Maria Clara Costa Lemos | Eleita pelo PAN
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A mobilidade é mesmo o desafio maior das metrópoles 
portuguesas e é o setor no qual os poderes públicos, sem 
invadir a esfera das escolhas individuais e do mercado, 
podem fazer melhor.

Substituir um sistema de transportes por um sistema 
de mobilidade. A aposta para o país passa por um inves-
timento no transporte público que permita incentivá-lo 
e descarbonizá-lo, mas também pela criação de uma 
complementaridade entre este modo de deslocação e 
outros, como o veículo partilhado ou a bicicleta. Objeti-
vos? Reduzir o número de veículos particulares, os con-
gestionamentos e a poluição, aumentando a qualidade 
de vida nas cidades.

O cumprimento das metas do Acordo de Paris implica 
mudanças de paradigma também no setor dos trans-
portes, responsável por um quarto das emissões de ga-
ses com efeito de estufa em Portugal. Reduzir o número 
de veículos em circulação e promover a substituição de 
veículos poluentes por veículos com emissões zero, ao 
mesmo tempo que se incentiva a mobilidade pedonal e 
ciclável, são meios para atingir estes objetivos. Produzir 
mais energia a partir de fontes renováveis, ser mais 
eficiente no uso, eletrificar os transportes e intervir 
na mobilidade urbana, promovendo os modos suaves, 
partilhados e, sobretudo, o transporte coletivo.

Os transportes são hoje responsáveis por 24% das 
emissões de gases que produzem efeito de estufa em 
Portugal e por três quartos do consumo final de petró-
leo no nosso País. São ainda uma das principais fontes 
de poluição do ar na Europa, com impactos na saúde 
humana.

Para terminar, a mobilidade ativa, ao substituir via-
gens em automóvel, por modos ativos em que é exigido 
algum esforço físico ao utilizador, melhora substan-
cialmente o bem-estar físico e a saúde das pessoas que 
a adotam. A mobilidade ativa, ao substituir viagens 
em automóvel, liberta o espaço público que pode ser 
ocupado por jardins, praças, ou mesmo espaços comer-
ciais, como esplanadas. Encorajar a mobilidade ativa 
favorece a diminuição da poluição sonora, pois, quer 
as bicicletas, quer andar a pé, emitem um ruído signi-
ficativamente inferior ao produzido por veículos com 
motor de combustão.

Mobilidade e Ambiente
Joaquim Silva Azevedo Sousa | Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM

“Cidadania” em 2018, e “Alterações Climáticas” em 2019 
cerca de 50 jovens estudantes nas escolas do concelho, 
os quais tiveram a oportunidade de colocar questões 
sobre assuntos de interesse para a Maia e suas fregue-
sias, quer ao Presidente da Câmara Municipal, quer 
ao Presidente da Assembleia Municipal. Alguns deles 
assumiram mesmo funções de Secretários da Mesa da 
Assembleia Municipal, a par e coadjuvados pelas atuais 
Secretárias da Mesa. 
A iniciativa teve o mérito de unir jovens e adultos le-
vando-os a refletir sobre vários temas que aqueles leva-
ram à discussão da Assembleia, tais como trajetos dos 
alunos entre as suas residências e as respetivas escolas, 
resíduos urbanos, sustentabilidade energética, discri-
minação em função do sexo e igualdade do género.
As propostas apresentadas pelos jovens, foram todas 
aprovadas por unanimidade.

Por ocasião do 44.º e 45º aniversário do 25 de abril 
de 1974, a Assembleia Municipal da Maia, realizou a 
Assembleia Municipal Jovem. Foram parceiros desta 
iniciativa, a Câmara Municipal da Maia e as Escolas do 
concelho com ensino secundário.
Os objetivos foram claros, facilmente apreendidos e 
atingidos: incentivar o interesse e participação dos 
jovens na vida pública e política, incrementar a sua 
participação cívica nos fóruns de discussão pública 
como é a Assembleia Municipal, demonstrar aos jovens 
que cada cidadão pode dar contributos úteis à melhoria 
das condições de vida no concelho onde reside, dar-lhes 
a conhecer os conteúdos base do mandato parlamentar 
em sede de Assembleia Municipal e informá-los acerca 
das funções deste órgão com competências deliberati-
vas e fiscalizadoras.
Participaram nestas iniciativas subordinadas ao tema 

Assembleia Municipal Jovem
Incentivar o interesse e parcipação dos jovens na vida pública
e política
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tem realizado diversos eventos evocativos desta data.
Foram realizadas diversas atividades: teatro, concertos 
de música, a Assembleia Municipal com jovens; mas as 
mais importantes foram as Sessões Solenes.
As cerimónias oficiais iniciaram, na Praça do Doutor 
José Vieira de Carvalho, com o hastear das Bandeiras, 
ao som da Hino Nacional pelas Bandas de Música e 
formação em parada dos elementos do Corpo de Bom-
beiros Voluntários e Proteção Civil da Maia; seguida 
da atuação do Coro dos Pequenos Cantores da Maia, do 
Coro da Escola de Música da Associação “Os Fontineiros 
da Maia” e o Grupo Coral da Escola Dramática e Musical 
de Milheirós.
 Seguiu-se a Sessão Solene, no Salão Nobre, na qual 
usaram da palavra os representantes dos Partidos ou 
Coligações presentes na Assembleia Municipal, o seu 
Presidente e o Presidente da Câmara.
A Sessão Solene foi encerrada com a interpretação do 
Hino Nacional pelos corais infantis.

O dia 25 Abril de 1974 é uma data muito importante 
para a História da Democracia em Portugal.
Passaram-se mais de quatro décadas e os mais jovens 
não podem sequer imaginar o que era Portugal antes 
dessa data.
Não havia liberdade de expressão ou de reunião e quem 
se atrevesse a fazê-lo a PIDE (polícia política) torturava, 
prendia e até deportava os que pensassem de forma 
diferente; a Censura só permitia publicar notícias boas 
para o regime; havia a Guerra Colonial com soldados 
a morrer e lutar contra os que lutavam pela sua inde-
pendência; não havia eleições democráticas, livres s e 
transparentes; não havia acesso à saúde nem à edu-
cação para todos; Portugal estava isolado do resto do 
Mundo democrático.
Para acabar com esta situação, um grupo de militares, 
no dia 25 de Abril de 1974, fez uma revolução que devol-
veu a liberdade e a democracia aos portugueses.
Por esta razão a Assembleia Municipal, todos os anos, 

Evocação 25 de Abril
Passaram-se mais de quatro décadas e os mais jovens não
podem sequer imaginar o que era Portugal antes dessa data.



mandato. Assim, o primeiro coube ao PS, com Joaquim 
da Silva Ribeiro, o qual tendo vindo a renunciar ao 
mandato foi substituído por Armando da Silva Dias e o 
segundo foi presidido por Daniel Augusto Alves Pinho.

De 1985 a 1989 o órgão foi presidido por António Elísio 
de Cabral Costa, eleito pelo Partido Social Democrata 
(PSD) e foi em 1989 que, eleito pela mesma força polí-
tica, Luciano da Silva Gomes tomou posse como Presi-
dente da Assembleia Municipal e, nessa qualidade, deu 
início não só ao mandato que terminaria em 1993, mas 
aos sucessivos mandatos onde continuou a assumir as 
funções de Presidente, até 2017, ano em que, determina-
do, entendeu que a renovação se impunha.
A forma responsável como sempre defendeu os interes-
ses da Maia, fez dele um Homem respeitado e admirado 
pelos mais diversos quadrantes político partidários. 
Quem teve a honra de privar com ele no âmbito das 
funções que exerceu, conhece-o, entre outros atributos, 
pelo rigor, competência, disponibilidade, honestidade e 
pela capacidade de trabalho. 

Foram muitos e valiosos os contributos que deu ao 
concelho e, por isso, é e será sempre, uma referência na 
história do concelho da Maia.

Por inerência da sua eleição como Presidente da Junta 
de Freguesia de Folgosa, Luciano da Silva Gomes tomou 
posse na Assembleia Municipal da Maia, por ato de ins-
talação de 10 de janeiro de 1977, ano da primeira lei das 
autarquias locais (Lei n.º 79/77, de 25 de outubro), peran-
te o Governador Civil Mário Manuel Cal Brandão. No 
mesmo ato tomou posse Maria Emília de Melo Moreira
da Silva, a qual viria a ser Presidente deste órgão, tendo
sido temporariamente substituída por Deocleciano Fer-
reira Pereira dos Santos, ambos do Partido Socialista (PS).

A Assembleia Municipal era, como ainda é hoje, 
constituída por membros eleitos diretamente e pelos 
presidentes de junta eleitos no Município, tendo a As-
sembleia um amplo poder deliberativo e fiscalizador da 
atividade da Câmara Municipal.
No mandato seguinte, 1979 a 1982, assumiu funções de
Presidente da Assembleia Municipal da Maia, Bernardino
da Costa Pereira, eleito pela Aliança Democrática (AD).
O mandato de 1982 a 1985 foi peculiar no que respeita à 
presidência deste órgão, pois as duas forças políticas – 
PS e APU (Aliança Povo Unido: aliança que coligava dois 
partidos, o Partido Comunista Português (PCP) e o Mo-
vimento Democrático Português Comissão Democrática 
Eleitoral (MDP/CDE) - acordaram no sentido de cada 
uma presidir à Assembleia Municipal durante meio 

Tributo ao
Presidente Cessante
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LUCIANO DA SILVA GOMES




