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Situada no centro da grande área me-
tropolitana do Porto, na região Norte de 
Portugal. Uma terra plurimilenar intima-
mente ligada à fundação da nacionali-
dade. Por aqui passaram importantes vul-
tos da nossa história. Com um património 
único repleto de monumentos e museus 
a não perder, obras incontornáveis assina-
das pelos maiores arquitetos do país e os 
sabores autênticos de uma gastronomia 
que alia a tradição ao requinte. A Maia é 
um excelente destino para lazer ou negó-
cios. Poderá deleitar-se nos seus espaços 
verdes e desfrutar de verdadeiros mo-
mentos de prazer num dos seus inúme-
ros eventos culturais. Não perca ainda um 
saudável desporto ao ar livre. E, se ainda 
assim lhe sobrar tempo, prolongue-o pela 
noite dentro e siga os seus sentidos...

A Maia é um mundo  
de emoções que vale 
a pena descobrir!

P.5 Como chegar / Directions   P.6 O que ver / What to see   P.10 Onde ficar / 
Where to stay  P.12 O que fazer / Things to do  P.14 Onde comer / Where to eat   
P.16 O que comprar / What to buy   P.18 Mapa Metro / Metro map

Located in the greater metropolitan area of 
Porto, in northern Portugal. A pluri-millen-
nial land closely linked to the founding of 
the nation. Important figures of our history 
passed through here. With a one-of-a-kind 
heritage full of monuments and museums 
not to be missed out on, compelling works 
by the greatest architects in the country, 
and the authentic flavours of a cuisine that 
combines tradition with elegance. Maia is a 
great destination for business or leisure. You 
can revel in the green areas and enjoy true 
moments of pleasure in one of its numerous 
cultural events. Do not miss out on healthy 
outdoor sports either. And if you still have 
time left over, take advantage of the night 
and follow your senses...

Maia is a world
of emotions that are 
worth discover!

 Monumento á Comunidade Maiata / Monument to the community of Maia



Como chegar / Directions
Uma localização de excelência, servida por magníficas autoestradas e principais vias rodoviárias do 
Noroeste Peninsular, um rápido e confortável sistema ferroviário, a maior infraestrutura portuária do 
Norte de Portugal e um aeroporto que é considerado um dos melhores da Europa.
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Its excellent location, with magnificent motorways and main roads in the Northwest Peninsula, a fast and 
comfortable metro system, and an airport considered to be one of the best in Europe make it a destination 
par excellence.

COMO CHEGAR 
DIRECTIONS

AVIÃO / AIRPLANE
 
Aeroporto FrAncisco  
sá cArneiro
Francisco sá carneiro airport
Av. do Aeroporto | Moreira
t. 22 943 24 00 | f. 22 948 45 97
www.ana-aeroportos.pt
Gps: 41º14’13.59”n 8º40’09.58”W

AeródroMo MUnicipAL 
de ViLAr de LUz
Vilar de luz Municipal 
aerodroMe
Vilar de Luz - Folgosa 
t. 22 968 73 22 | f. 22 968 19 59 
Gps: 41º16’57.89”n 8º31’07.17”W

COMbOIO / TRAIN
 
cAMpAnhã
rua da estação | 4300-171 porto 
t. 22 536 41 41  
Gps: 41º08’55.78”n 8º35’08.24”W
  
s. Bento
pç. Almeida Garret | 4000-069 porto 
t. 22 200 27 22  
Gps: 41º08’43.81”n 8º36’39.18”W  

ApeAdeiros
stops 
LinhA do Minho 
MinHo train line
Granja (porto-Braga) águas santas  
Leandro (porto-Braga) s. pedro Fins  
s. Frutuoso (porto-Braga) Folgosa
t. 800 20 82 08 | www.cp.pt

AUTOMÓVEL / CAR

VALEnçA - tome a A28 e siga em 
direção ao porto. saia na indicação 
Aeroporto e tome a A41, aí deverá 
seguir a indicação MAiA centro. 
total do percurso - 113 Km 
VALENCIA - take the a28 and head 
towards porto. exit at the airport 
sign and take the a41, follow the 
sign to Maia centro. total journey 
- 113 Km

PORTO - tome a Vci e rume pela Via 
norte (n14), seguindo a indicação 
MAiA. total do percurso - 6 Km 
OPORTO - take the Vci, head down 
to the Via norte (n14), follow the sign 
to Maia. total journey - 6 Km

VILAR FORMOsO - tome a A25 e de-
pois a A1, e terá de seguir a indicação 
porto, até entrar na Vci. Após isso, 
siga a placa que indica Maia que o 
levará até à Via norte (n14), daí siga 
a indicação MAiA centro. total do 
percurso - 276 Km
take the a25 and then the a1, follow 
the signs to porto, until you get 
onto the Vci. then follow the sign 
to Maia onto the Via norte (n14), 
follow the sign to Maia centro. total 
journey - 276 Km

LIsbOA - tome a A1 e siga rumo ao 
porto até entrar na Vci, onde deverá 
seguir a indicação MAiA que o levará 
pela Via norte (n14) até à saída Maia 
centro. total do percurso - 324 Km
LISBON - take the a1 and head 
towards porto until you get onto the 
Vci, follow the sign to Maia onto the 
Via norte (n14) until the exit for Maia 
centro. total journey - 324 Km

COMO CIRCULAR 
HOW TO GET AROUND 

AUTOCARRO / BUS

stcp
Linha Azul: 808 20 01 66
Blue line: 808 20 01 66
www.stcp.pt
www.itinerarium.net 
serviço dos Autocarros stcp com 
passagem pelo concelho da Maia
stcp bus services through the 
county of Maia

MAiA trAnsportes
rua dr. Joaquim nogueira dos 
santos, 260, Lj 10
4475-474 nogueira e silva escura
t. 22 944 80 48 | f. 22 944 34 92
www.maiatransportes.pt
info@maiatransportes.pt
Gps: 41º13’42.47”n 8º33’32.25”W

METRO

LoJA AndAnte dA MAiA
Maia andante sHop 
(Adquira o passe “andante”) 
(Buy your “andante” here)
polo de serviços da Maia 
Maia service centre
rua padre António, nº 232
4470-136 cidade da Maia 
Linhandante 808 200 444
horário de funcionamento: 
dias úteis 09h-12h/14h-18h
opening times:
Business days 9 a.m.-12 p.m. / 2 
p.m.-6 p.m.
cliente@linhandante.com 
www.linhandante.com

TáxIs

tAxiMAiA
central rádio táxis Ace
t. 22 948 26 60 | f. 22 944 92 61
m. 91 776 67 81 / 96 103 85 13

Centro da cidade / City centre



designer: arch. álvaro siza Vieira
Ano construção: 1969
construction year: 1969
rua engº duarte pacheco, 502 - 
cidade da Maia
Gps: 41°14’15.59”n  8°37’18.62”W

coMpLexo hABitAcionAL  
do oUteiro
outeiro HousinG coMpleX
Autor: Arqº. João álvaro rocha  
e Francisco portugal
designer: arch. João álvaro rocha 
and Francisco portugal
Ano construção: 2000
construction year: 2000
rua Quinta das Flores -  
cidade da Maia
Gps: 41°14’13.28”n 8°37’50.10”W

AtriUM
Autor: Arqº. Alfredo Ascensão, paulo 
henriques e pais de Figueiredo
designer: arch. alfredo ascensão, 
paulo Henriques and pais de 
Figueiredo
Ano construção: 2005
construction year: 2005
Av. Visconde Barreiros, 181 - 
cidade da Maia
Gps: 41°13’56.68”n 8°37’30.82”W

coMpLexo hABitAcionAL  
dA BAJoUcA 
BaJouca HousinG coMpleX
Autor: Arqº. João álvaro rocha
designer: arch. João álvaro rocha
Ano construção: 2002
construction year: 2002
Alameda João de deus -  
castêlo da Maia
Gps: 41°16’31.45”n 8°37’59.28”W

herrerA’s ViLLAGe 
Autor: Arqº. eduardo souto Moura
designer: arch. eduardo souto 
Moura
Ano construção: 2001
construction year: 2001
tv da cavada - cidade da Maia
Gps: 41°14’18.03”n 8°37’25.63”W

Metro do porto -  
estAÇão pArQUe MAiA
porto Metro- parQue Maia 
station
Autor: Arqº. João álvaro rocha
designer: arch. João álvaro rocha
Ano construção: 2007
construction year: 2007
Av. João paulo ii - cidade da Maia
Gps: 41°13’44.55”n 8°37’36.96”W

hABitAÇão UniFAMiLiAr
one-FaMilY HousinG
Autor: Arqº. eduardo souto Moura
designer: arch. eduardo souto 
Moura
Ano construção: 2010
construction year: 2010
rua nicolau nasoni nº 155 -  
cidade da Maia
Gps: 41°13’39.51”n 8°37’49.32”W

Aeroporto FrAncisco  
sá cArneiro
Francisco sá carneiro airport
Autor: Arqº. João Leal
designer: arch. João leal
Ano construção: 2006
construction year: 2006
Av. do Aeroporto - Moreira
Gps: 41°14’12.83”n 8°40’14.36”W

tecMAiA - ediFício portUspArK
Autor: Arqº. eloi castro
designer: arch. eloi castro
Ano construção: 2009
construction year: 2009
rua eng.º Frederico Ulrich, 2650 -
Moreira
Gps: 41°15’49.57”n 8°36’51.19”W 

tecMAiA - ediFício tecMAiA
Autor: Arqº. eloi castro
designer: arch. eloi castro
Ano construção: 2009
construction year: 2009
rua eng.º Frederico Ulrich, 2650 -  
Moreira
Gps: 41°15’49.57”n 8°36’51.19”W

QUintA dA GrUtA
Autor: Arqº. João álvaro rocha
designer: arch. João álvaro rocha
Ano construção: 2001
construction year: 2001
rua João Maia, 540 - castêlo da Maia
Gps: 41°15’47”n 8°36’43”W

JUntA de FreGUesiA  
de s. pedro de Fins
s. pedro de Fins parisH council
Autor: Arqº. cesário Moreira
designer: arch. cesário Moreira
Ano construção: 2005
construction year: 2005
Av. de s. Fins - s. pedro Fins
Gps: 41°14’58”n 8°32’55”W 

pArQUe UrBAno de MoUtidos
Moutidos Municipal Gardens
Autor: Arqº. João álvaro rocha 
designer: arch. João álvaro rocha
Ano construção: 2001 

construction year: 2001
rua de Moutidos - águas santas
Gps: 41°12’44”n 8°34’16”W

hABitAÇão UniFAMiLiAr 
one-FaMilY HousinG
Autor: Arqº. eduardo souto Moura
designer: arch. eduardo souto 
Moura
Ano construção: 1993
construction year: 1993
rua Gonçalo Mendes da Maia nº 162 
nogueira e silva escura 
Gps: 41°13’57.93”n 8°34’57.66”W

hABitAÇão UniFAMiLiAr
one-FaMilY HousinG
Autor: Arqº. João álvaro rocha
designer: arch. João álvaro rocha
Ano construção: 1999
construction year: 1999
rua nª srª da saúde nº 43 -  
cidade da Maia
Gps: 41°14’48.75”n 8°35’49.62”W

RURALIDADE / RURALITY

nÚcLeo de ArdeGães do sÉc.xix
ardeGÃes VillaGe centre FroM 
tHe 19th centurY
conjunto moinhos fluviais e casas 
rurais.
set of riverside mills and manor 
houses.
águas santas  
Gps: 41º13’15.37”n 8º34’14.67”W

nÚcLeo de reBordãos
reBordÃos VillaGe centre
Aglomerado de casas rurais do sécs. 
xViii e xix.
cluster of manor houses from the 
18th and 19th centuries.
águas santas
Gps: 41º13’07.29”n 8º34’15.34”W

GrAnJA
sólidas e ricas casas de lavoura 
séc. xViii.
solid and rich farmhouses from the 
18th century.
águas santas
Gps: 41º11’58.81”n 8º33’41.84”W

MAndiM
núcleo de casas rurais do séc. xViii. 
Manor houses from the 18th century.
castêlo da Maia 
Gps: 41º15’08.40”n 8º37’36.58”W

cALQUiM
excelentes exemplares de típica 
arquitetura maiata do séc. xix.
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O QUE VER
WHAT TO SEE

ARQUITETURA / ARCHITECTURE 

prAÇA dr. JosÉ VieirA  
de cArVALho
Autor: Arqº. eduardo souto Moura 
designer: arch. eduardo souto Moura
Ano construção: 2001 
construction year: 2001
praça dr. José Vieira de carvalho - 
cidade da Maia
Gps: 41°13’57”n 8°37’20”W

torre LidAdor 
lidador toWer
Autor: Arqº. António Machado 
designer: arch. antónio Machado
Ano construção: 2001 
construction year: 2001
praça dr. José Vieira de carvalho - 
cidade da Maia
Gps: 41°13’57”n 8°37’20”W

triBUnAL dA coMArcA dA MAiA 
Maia countY court House
Autor: Arqº. pais de Figueiredo 
designer: arch. pais de Figueiredo
Ano construção: 1980 
construction year: 1980
pç. dr. José Vieira de carvalho - 
cidade da Maia
Gps: 41°13’57”n 8°37’20”W

pArQUe de AVioso
aVioso parK
Autor: GAL.Go & Arqº. daniel 
Monteiro
designer: Gal.Go & arch. daniel 
Monteiro
Ano construção: 2001
construction year: 2001
rua do Monte Grande -  
castêlo da Maia
Gps: 41°17’26”n 8°36’34”W

FórUM dA MAiA
Maia ForuM
Autor: Arqº. carlos Loureiro 
designer: arch. carlos loureiro
Ano construção: 1991

construction year: 1991
rua engº duarte pacheco -  
cidade da Maia
Gps: 41°14’2.92”n 8°37’23.90”W

pArQUe centrAL dA MAiA 
Maia central parK
Autor: Arqº. Alfredo Ascensão, André 
santos e Laura tavares
designer: arch. alfredo ascensão, 
andré santos and laura tavares
Ano construção: 2001
construction year: 2001
rua simão Bolívar - cidade da Maia
Gps: 41°14’04”n 8°37’34”W

MAiA trAde center
Autor: Arqº. João álvaro rocha
designer: arch.João álvaro rocha
Ano construção: 2008
construction year: 2008
rua carlos pires Felgueiras, 173 - 
cidade da Maia
Gps: 41°13’51.70”n 8°37’21.24”W

cAsA rochA riBeiro
House oF rocHa riBeiro
Autor: Arqº. álvaro siza Vieira

Lado a lado, com o crescente desenvolvimento urbano e empresarial, vislumbram-se parcelas de 
genuína ruralidade, onde a relação entre o homem, a terra e a natureza se conserva quase intocada 
numa atrativa teia de contrastes.

Along with the increasing urban and entrepreneurial development, take in glimpses of the real rural world, 
where the relationship between man, the land, and Nature is preserved almost untouched in an attractive 
web of contrasts.

Igreja Nossa Senhora do Ó / Nossa Senhora do Ó Church

O que ver / What to see
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excellent examples of typical 
architecture in Maia from the 19th 
century.
castêlo da Maia

FUndeViLA
curioso núcleo rural de casas de 
lavoura dos sécs. xViii e xix.
curious gathering of farmhouses 
from the 18th and 19th centuries.
rua de Fundevila - Milheirós  
Gps: 41º12’52.81”n 8º35’27.67”W

Moinhos FLUViAis e  
cAsAs rUrAis
riVerside Mills and Manor 
Houses
conjunto de Moinhos e casas 
agrícolas dos sécs. xViii e xix.
set of mills and farmhouses from the 
18th and 19th centuries.
rua ponte de Alvura - Milheirós
Gps: 41º12’41.04”n 8º35’24.90”W

sAntA LUziA
conjunto de casas rurais do séc. xix.
set of manor houses from the 19th 
century.
rua de santa Luzia - Moreira
Gps: 41º14’04.84”n 8º38’58.06”W

cAsAL
núcleo de casas de lavoura dos 
séc. xix.
Gathering of farmhouses from the 
19th century.
rua Manuel da silva cruz - 
nogueira e silva escura 
Gps: 41º14’01.41”n 8º35’18.31”W
 
LArGo de s.pedro
conjunto casas oitocentistas.
set of 19th century houses.
castêlo da Maia
Gps: 41º14’40.39”n 8º33’07.64”W

sá
Aglomerado de casas rurais do 
séc. xix.
cluster of manor houses from the 
19th century. 
nogueira e silva escura
Gps: 41º15’14.51”n 8º35’29.29”W

QUintA dA GrAnJA
pcta d. helena Araújo, 444 -  
águas santas
Gps: 41º11’58.88”n 8º33’41.62”W

oUteiro
conjunto de casas rurais do séc. xix.
set of manor houses from the 19th 
century.
cidade da Maia
Gps: 41º14’16.07”n 8º36’17.84”W

cArVALhAL
conjunto de casas rurais do séc. xix.
set of manor houses from the 19th 
century.
cidade da Maia
Gps: 41º14’36.65”n   8º36’11.52”W

cAsA do coriM
rua Afonso henriques, 2306  -  
águas santas  
Gps: 41º12’14.64”n 8º34’12.53”W

QUintA dos cóneGos
rua do souto, 363 - cidade da Maia
Gps: 41º13’48.59”n 8º37’54.15”W

QUintA dA BoAVistA
rua conselheiro costa Aroso, 661 - 
cidade da Maia
Gps: 41º14’14.18”n 8º37’44.05”W

QUintA do Mosteiro
rua dr. Farinhote - Moreira  
Gps: 41º14’51.21”n 8º39’32.17”W

cAsA dA QUintA
rua padre António, 63 -  
nogueira e silva escura
Gps: 41º14’17.72”n 8º35’14.73”W

QUintA de pAredes
rua do património, 341 -  
castêlo da Maia
Gps: 41º17’08.48”n 8º36’54.24”W

cidAdeLhA
curioso núcleo rural de casas de 
lavoura dos sécs. xViii e xix.
curious gathering of farmhouses 
from the 18th and 19th centuries.
rua central de cidadelha -  
castêlo da Maia  
Gps: 41º16’20.78”n 8º35’31.06”W

MIRADOUROs / VIEWING POINTS

Monte de stª crUz
Mount oF stª cruz
Av. senhor santa cruz -  
castêlo da Maia
Gps: 41º14’49.07”n 8º36’20.49”W

Monte do terreiro  
de stº oVidío
Mount oF stº oVidÍo Garden
rua parque de stº ovidio - Folgosa
Gps: 41º14’42.85”n 8º32’36.57”W

Monte de nª srª dA horA
Mount oF nª srª da Hora
rua profª. Laurinda dias da silva
nogueira e silva escura 
Gps: 41º14’10.38”n 8º35’10.56”W

Monte de stº oVídio
Mount oF stº oVÍdio
praça 5 de outubro - castêlo da Maia
Gps: 41º14’42.89”n 8º32’36.62”W

Monte srª dA AGoniA
Mount oF srª da aGonia
rua srª da Agonia - castêlo da Maia
Gps: 49º16’24.52”n 8º36’00.43”W

Monte de s. MiGUeL-o-AnJo
Mount oF s. MiGuel-o-anJo
Av. s. Miguel o Anjo - s. pedro Fins
Gps: 41º15’21.58”n 8º32’03.55”W

MOnUMEnTOs E LOCAIs DE  
InTEREssE / MONUMENTS AND 
PLACES OF INTEREST

iGreJA nª srª do ó
nossa senHora do Ó cHurcH
rua do Mosteiro, 957 - águas santas
t. +351 22 971 01 52
Gps: 41º12’37.86”n 8”34’36.99”W

iGreJA conVentUAL  
de s. sALVAdor
s. salVador conVentual 
cHurcH
rua dr. Farinhote - Moreira
t. +351 22 944 92 66
Gps: 41º14’43.09”n 8º39’03.50”W

cApeLA nossA senhorA  
de GUAdALUpe
nossa senHora de Guadalupe 
cHapel
rua Guerra Junqueiro - águas santas
Gps: 41º11’15.47”n 8º35’02.44”W

sAntUário nª sª do  
BoM despAcho
nª sª do BoM despacHo 
sanctuarY
rua da igreja - cidade da Maia
t. +351 22 941 42 72
Gps: 41º14’03.85”n 8º37’47.79”W

cAMpA do preto
rua eng. Frederico Ulrich -  
castêlo da Maia
Gps: 41º15’51.00”n 8º38’01.34”W

estátUA do LidAdor
statue oF tHe lidador
pcta. doutor José Vieira de carvalho
cidade da Maia
Autor: escultor Lima de carvalho
designer: sculptor lima de carvalho
inauguração: 9 de Julho do ano 1984
inauguration: 9th of July, 1984
Gps: 41º13’58.29”n 8º37’17.63”W

MonUMento À  
coMUnidAde MAiAtA
MonuMent to tHe  
coMMunitY oF Maia
Av. Visconde Barreiros -  
cidade da Maia
Autores: Arqº. pais de Figueiredo e  
escultor zulmiro de carvalho
designers: arch. pais de Figueiredo 
and sculptor zulmiro de carvalho
Gps: 41º13’55.15”n 8º37’37.69”W

MonUMento Ao triUnFo  
dAs Gentes dA MAiA
MonuMent to tHe triuMpH oF 
tHe people oF Maia
Av. d. Manuel ii - cidade da Maia
Autor: Arqº pais de Figueiredo
designer: arch. pais de Figueiredo
inauguração: 17 de Maio de 2003
inauguration: 17th May, 2003
Gps: 41º14’10.93”n 8º36’53.51”W

MonUMento Ao LAVrAdor
MonuMent to tHe FarMer
pç. domingos nogueira da costa
cidade da Maia
Autor: Arqº José carlos portugal
designer: arch. José carlos portugal
Gps: 41º13’30.10”n 8º36’55.54”W

crUzeiro do pAdrão  
de MoreirA
padrÃo de Moreira outdoor 
cross
rua dr. Farinhote - Moreira
Gps: 41º14’52.52”n 8º38’53.94”W

MonUMento Às BAndAs de 
MÚsicA
MonuMent to tHe Music Bands
Alameda das Macieiras - 
cidade da Maia
Autor: escultor Laureano ribatua
designer: sculptor laureano ribatua
inauguração: 1997
inauguration: 1997
Gps: 41º13’05.34”n 8º36’04.42”W

prAÇA exÉrcito LiBertAdor
praça exército Libertador - Moreira
Gps: 41º14’32.48”n 8º39’54.97”W

EsPAçOs CULTURAIs /  
CULTURAL SPACES
 
FórUM dA MAiA
Maia ForuM
rua engº duarte pacheco, nº 131
4470 - 174 cidade da Maia
t. +351 22 940 86 43
f. +351 22 944 06 33
cultura@cm-maia.pt
www.cultura.maiadigital.pt
Gps: 41º23’47’’W 08º62’38’’n

FórUM JoVeM dA MAiA
Maia YoutH ForuM
tv. cruzes do Monte, n.º 46
4470-169 cidade da Maia
t. +351 229 478 120
f. +351 229 478 129
m. +351 938 799 999
forum.jovem@cm-maia.pt
Gps: 41.224376 -8.620856

MAiA WeLcoMe center
parque central da Maia, loja 19  
4470-214 cidade da Maia
t. +351 22 944 47 32
f.+351 22 941 04 85
turismo@cm-maia.pt
www.visitmaia.pt
horário: todos os dias 09h00 - 19h00
opening times: every day from
9 am - 7 pm
encerrado aos feriados
closed on public holidays
Gps: 41º14’3’85n 8º37’24.53”W

cAsA MUseU ALBino  
JosÉ MoreirA
alBino JosÉ Moreira Historic 
House MuseuM
rua de pedras rubras,14 - Moreira
Marcação visitas: t. 22 942 10 13
Visit bookings: t. 22 942 10 13
Gps: 41º14’22.93”n 8º39’59.10”W

MUseU de históriA e etnoLoGiA  
dA terrA dA MAiA
MuseuM oF HistorY and 
etHnoloGY oF Maia
pç. 5 de outubro - castêlo da Maia
t. +351 22 987 11 44
museu@cm-maia.pt
www.visitmaia.pt
horário: 09h00-13h00 | 14h00-18h00
opening times: 9 a.m. - 1 p.m. | 2 
p.m. - 6 p.m.
encerra às segundas feiras
closed on Mondays
Gps: 41º15’54.65”n 8º36’47.64”W

MUseU rUrAL - cAsA do tALho
rural MuseuM - casa do talHo
rua Antunes de Azevedo, 196 - 
cidade da Maia
Marcação visitas: t. 22 944 85 09
Visit bookings: t. 22 944 85 09
Gps: 41º14’34.59”n 8º36’45.40”W

coMpLexo MUnicipAL  
dA cAsA do ALto
rua António simões - pedrouços
t. 22 905 95 21/22 | f. 22 906 03 02
juventude@cm-maia.pt / juventude.
cm-maia.pt
horário: 09h00 às 12h30/14h00 
às 23h00
opening times: 9 a.m. to 12.30 p.m. 
/ 2 p.m. to 11 p.m.
Gps: 41º11’21.36”n 8º35’32.24”W

QUintA dA cAVerneirA
Av. pastor Joaquim eduardo 
Machado - águas santas
Gps: 41º12’05.48”n 8º34’34.87”W

Igreja Nossa Senhora do Ó / 
Nossa Senhora do Ó Church

Núcleo rural Fundevila / 
Fundevila rural core
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OnDE FICAR /  
WHERE TO STAY

HOTéIs / HOTELS

Centro / Centre

hoteL centrAL pArQUe ****
40 quartos - 1 suite / 73 camas
40 rooms - 1 suite / 73 beds 
Av. Visconde Barreiros, 83 -  
cidade da Maia
t. 22 947 55 63/4 | f. 22 947 55 65
hcp.maia@mail.telepac.pt
www.hotelcentralparque.com
Gps: 41º13’57.62”n 8º37’27.47”W

hoteL preMiUM ****
72 quartos / 176 camas
72 rooms / 176 beds
rua simão Bolívar nº 375 -  
cidade da Maia

t. 22 943 56 50 | f. 22 943 56 59
reservas.maia@hoteispremium.com
www.hoteispremium.com
Gps: 41º14’06.58”n 8º37’31.81”W

ARREDOREs / OUTSKIRTS

pArK hoteL Aeroporto **
80 quartos - 97 camas
80 rooms - 97 beds
Av. do Aeroporto, 241 
4470-558 Moreira
t. 22 940 13 00 | f. 22 940 13 09
geral.aeroporto@parkhotel.pt 
www.parkhotel.pt
Gps: 41º14´23.81”n 8º66’02.75”W

hoteL pedrAs rUBrAs
rua hotel pedras rubras, 99
4470-573 Moreira 
t. 229 613 060
info@hotelpedrasrubras.pt
www.hotelpedrasrubras.pt
Gps: 41º14’02.16”n 8º40’12.52”W

hoteL prAnsor **
30 quartos
30 rooms
área de serviço GALp (A4 -Amarante 
- porto) - águas santas
Galp service area (a4 -amarante - 
porto) - águas santas
t. 22 975 76 69 | f. 22 975 76 83 
ag.santas@areas.pt | www.areas.es
Gps: 41º11’59.57”n 8º34’11.17”W 

hoteL prAnsor **
12 quartos
12 rooms
área de serviço GALp 
porto/Amarante - águas santas 
(Auto-estrada A4 Km 9,8)
Galp service area 
porto/ amarante - águas santas 
(Motorway a4 - Km 9.8)
t. 22 975 76 78 | f. 22 975 76 73
Gps: 41º13’50.58”n 8º34’21.21”W 

A Maia tem ao seu dispor variadas soluções, desde os mais modernos hotéis, com os seus espaços 
únicos para a organização do seu evento, cómodos hostels ou acolhedoras Quintas, com um 
enquadramento paisagístico verdadeiramente irrepreensível...

Maia has a variety of possibilities, from the most modern hotels, with their one-of-a-kind areas for your 
event or congress, hostels, or comfortable manor houses, with a truly immaculate landscape...

hoteL pUMA ** 
27 Quartos / 30 camas
27 rooms / 30 Beds
rua cruz das Guardeiras, 776 - 
Moreira 
t. 22 948 21 28/22 944 17 60
f. 22 948 21 28
residencialpuma@live.com.pt 
www.residencialpuma.com
Gps: 41º13’50.58”n 8º34’21.21”W

ALOjAMEnTO LOCAL /  
HOSTEL

Aeroporto
26 Quartos / 35 camas

26 rooms / 35 Beds
rua pedras rubras, 157 - Moreira 
t. 22 942 93 34 | f. 22 941 77 15
Gps: 41º14’22.85”n 8º39’58.89”W

Ar e soL
12 Quartos / 14 camas
12 rooms / 14 Beds
Av. do Aeroporto - Moreira 
t. 309 750 135 | f. 22 948 21 28
Gps: 41º14’18.65”n 8º40’02.67”W 

d. teresA
48 Quartos / 79 camas
48 rooms / 79 Beds
en 107, 745 - águas santas

t. 22 973 61 03/ 04 | f.22 973 61 05 
reservas@donateresa.com
www.donateresa.com
Gps: 41º13’50.58”n 8º34’21.21”W

QUintA dA GrAnJA 
4 Quartos / 9 camas; 1 Apartamento 
com cozinha
4 rooms / 9 Beds; 1 apartment 
with Kitchen
rua Manuel Francisco de Araújo, 444 
águas santas
t. 22 971 01 47
quintadagranja@portugalmail.pt
www.quintadagranjapt.blogspot.com
Gps: 41º12’11.22” n 8º33’49.04”W

Quinta da Granja Hostel / Quinta da Granja Hostel

Forum da Maia / Maia Forum

Onde ficar / Where to stay
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92 metros de altura. Visita mediante 
inscrição prévia ao 2º sábado de 
cada mês.
View of Maia from the clouds, 92 
metres up. Visit possible with prior 
booking on the 2nd saturday of each 
month.
t. 22 944 47 32
turismo@cm-maia.pt
www.visitmaia.pt

GOsTAR / LIKE

Vinho Verde 
Quinta de santa cruz
rua padre José duarte, 19 -  
cidade da Maia
t. 22 940 60 36 / 22 944 81 71 
f. 22 940 60 37
quinta_santa_cruz@yahoo.com
duração média da visita 60 min.; 
horário com marcação; preços a 
combinar.
average visit length - 60 min.; 
times available with booking; price 
negotiable.
Gps: 41º14’04.44”n 8º37’49.11”W

REVIVER / RELIVE

VisitAr oFicinA de sAnteiro
Visit tHe reliGious statue 
WorKsHop
Luciano thedim
rua do calvário, 321 -  
nogueira e silva escura
t. 22 944 98 55
Gps: 41º14’07.75”n 8º35’10.21”W

ExPERIMEnTAR / TRY 
 
Equitação / Horse-riding

QUintA de sAntA JUstA
rua dos passais -  
nogueira e silva escura
tlm. 91 470 06 26
www.quintasantajusta.pt
quintasantajusta@gmail.com
Gps: 41º15’30.47”n 8º34’56.37”W

eQUiMAiA
rua central de carvalhido, 730 -
Moreira
equi-maia@hotmail.com
horário: 3ª a domingo das 09h:00 às 
12h:30 e das 14h:00 às 19h:00
opening times: tuesday to sunday 
from 9 a.m. to 12.30 p.m. and 2 p.m. 
to 7 p.m.
Gps: 41º15’10.99”n 8º38’45.79”W

Voar / Fly

pAsseio de ULtrALeVe
ultraliGHt FliGHt tour
Aeródromo de Vilar de Luz - Folgosa

t. 22 968 73 22 | f. 22 968 19 59
Gps: 41º16’57.89”n 8º31’07.17”W
coMpAnhiAs
coMpanies

nortávia - transportes Aéreos, s.A.

AeródroMo de ViLAr de LUz 
Folgosa
t. 22 968 31 76 | f. 22 968 47 12
geral@nortavia.com
www.nortavia.com
Gps: 41º16’49.56”n 8º31’03.09”W

AerocLUBe porto / MAiA
Aeródromo de Vilar de Luz - Folgosa
t. 22 968 2782 | f. 707 500 864
geral@aecporto.com
www.aecporto.com
Gps: 41º16’49.56”n 8º31’03.09”W

ExPLORAR / EXPLORE

pArQUe de AVioso - s. pedro 
aVioso parK - s. pedro
parque infantil; torres de Vigia; 
espaços de repouso cobertos; zona 
de Merendas; campo de Vólei de 
praia; Bicicletas; área desportiva 
informal (relvado); parques de esta-
cionamento (com capacidade total 
para 500 viaturas); espelho de água; 
caminhos/percursos (4,5 Km); trilhos 
de natureza
playground; Watchtowers; covered 
resting areas; picnic areas; Beach 
Volleyball Field; Bicycles; informal 
sports area (lawn); car parks (with 
total capacity for 500 cars); reflection 
pool; pathways / routes (4.5 Km); 
nature trails
e. n. 318 - rua do Monte Grande e rua 
do património - castêlo da Maia
t. 22 986 71 80 | f. 22 986 71 89
ambiente@maiadigital.pt
www.ambiente.maiadigital.pt
Gps: 41º17’25.63”n 8º36’34.71”W

percUrsos pedonAis UrBAnos
urBan pedestrian patHWaYs
percurso Azul, mais extenso, que 
conjuga a Arquitetura contemporânea 
e rural; o percurso Vermelho, com 
predominância para a Arquitetura 
contemporânea. ponto de partida e 
chegada: Maia Welcome center 
Blue path, longer, combining 
contemporary and rural architecture; 
red path, focusing on contemporary 
architecture. departure and arrival 
point: Maia Welcome center 
turismo@cm-maia.pt 
www.visitmaia.pt
Gps: 41º14’03.75”n 8º37’32.05”W

OUsAR / ADVENTURE

sALto tAndeM -  
pArAcLUBe dA MAiA
tandeM JuMp - paracluBe 
da Maia

Aeródromo de Vilar de Luz - Folgosa
t. 93 444 55 55
saltos@tandem.pt 
www.paraclubedamaia.pt
Gps: 41º16’49.56”n 8º31’03.09”W

AULA de condUÇão  
AtiVA e preVentiVA 
actiVe and saFe driVinG class
escola de Formação da condução 
prevenção rodoviária, Lda.
Aeródromo Municipal da Maia - 
Folgosa
t. 22 969 00 62 
m. 96 201 65 96 / 96 849 58 88
info@ecp-seguranca.com 
www.ecp-seguranca.com
Gps: 41º16’49.56”n 8º31’03.09”W

RELAxAR / RELAX

BAr MUseU tertÚLiA cAsteLense
rua Augusto nogueira da silva, 779
castêlo da Maia
t. 22 982 94 25
info@tertuliacastelense.com 
www.tertuliacastelense.com
Gps: 41º15’53.78”n 8º36’48.46”W

cAFÉ concerto centr’Arte
Fórum da Maia
rua engº duarte pacheco, nº 131
4470-174 cidade da Maia
t. 22 940 86 43 | f. 22 944 06 33
cultura@cm-maia.pt
www.cultura.maiadigital.pt
Gps: 41º23’47’’n 8º62’38’’W

EVEnTOs / EVEnTs

MARçO / MARCH
- AcrocUp
- tAÇA MAiA JoVeM - tÉnis 
- YoutH Maia cup - tennis 
- MAiA Ao pALco - FestiVAL de   
  teAtro AMAdor
- Maia ao palco - aMateur 
  tHeatre FestiVal
AbRIL / APRIL
- FestiVUs portUcALe - FestiVAL 
  de dAnÇAs de sALão
- FestiVus portucale - BallrooM 
  dancinG FestiVal
MAIO / MAY
- FestiVAL de MÚsicA dA MAiA
- Maia Music FestiVal
- FestiVAL GAstronóMico MAiA 
- Maia GastronoMic FestiVal
Julho / JULY
- FeirA de ArtesAnAto dA MAiA 
- Maia craFt Fair
- roMAriA nª sª BoM despAcho
- nª sª BoM despacHo pilGriMaGe
- MAiA hAndBALL cUp
- Maia HandBall cup
- FestiVAL nAcionAL de FoLcLore
- national FolKlore FestiVal
OUTUbRO / OCTOBER
- FestiVAL internAcionAL  
  de teAtro cóMico
- coMedY tHeatre  
  international FestiVal
nOVEMbRO / NOVEMBER
- WorLd press photo

O QUE FAZER /  
WHAT TO DO
APREnDER / LEARN

QUintA dA GrUtA
Quinta e hortas pedagógicas
centro de Formação Ambiental
escola e laboratórios p/ experiências
pedagogical Farm and Gardens
centre for environmental training
school and laboratories for experi-
ments
rua João Maia, 2 - castêlo da Maia
t. 22 986 71 80 | f. 22 986 71 89
quintadagruta@cm-maia.pt
www.ambiente.maiadigital.pt
horários: edificio: 09h00 - 12h:30 / 
14h:00 - 17h:30

opening times: Buildings: 9 a.m. – 
12.30 p.m. / 2 p.m.- 5 p.m.
Jardins: 09h00 - 22h00
Gardens: 9 a.m. – 10 p.m.
Gps: 41º15’53.78”n 8º36’43.86”W

WORksHOPs DE CULInáRIA / COOK-
ING WORKSHOPS

cAsA dA AGrA
rua central da ribela, 485 -  
castêlo da Maia
t. 22 986 41 71
geral@casadaagra.pt 
www.casadaagra.pt
Gps: 41º17’02.78”n 8º36’36.38”W

sWeet & eAsY
rua dr. Gonçalo de Araújo, 175 - 
cidade da Maia

t. 22 944 60 76
geral@sweetandeasy.pt
www.sweetandeasy.pt
Gps: 41º14’07.85”n 8º37’35.14”W

APRECIAR / ENJOY

zoo dA MAiA
rua da igreja - cidade da Maia
t. 22 944 85 21 | f. 22 948 64 95
horário: todos os dias das 09h:00 
às 19h:00
opening times: every day from 9 
a.m. to 7 p.m.
geral@jfcidadedamaia.pt
www.zoodamaia.pt
Gps: 41º14’00.05”n 8º37’49.43”W

MAiA 360ª
Vista da Maia a partir das nuvens, a 

A atividade cultural é, na Maia, uma constante. Dos pequenos eventos às grandes realizações 
internacionais, a cultura fervilha: atividades lúdicas ou didáticas, workshops, espetáculos, feiras e 
exposições, não faltará com que se entreter... 
A pensar em si e nos seus, temos inúmeros parques verdes onde se pode divertir e vivenciar a 
natureza. Siga o rasto aos nossos espaços, clubes e outros locais para a prática de atividades físicas 
e desportivas.

Cultural activity in Maia is non-stop. From small to major international events, culture flows: recreational or 
educational activities, workshops, shows, fairs and exhibitions; there is so much to keep you busy...
Thinking of you and your family, we have numerous parks and green areas where you can enjoy and 
experience Nature. Follow the trail to our places, clubs and other locations to take part in physical and 
sports activities.

Zoo da Maia / Maia Zoo

O que fazer / What to do
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OnDE COMER /  
WHERE TO EAT
REsTAURAnTEs / RESTAURANTS

COZInHA PORTUGUEsA - CEnTRO / 
PORTUGUESE CUISINE CENTRE
 
donA LoUrdes 
Av. António santos Leite, 265 - cidade 
da Maia
t. 22 948 36 80 
encerra domingo ao jantar
closed sundays dinnertime 
Gps: 41º13’43.91’’n  8º37’11.76’’W

MerendoLA 
rua dr. carlos pires Felgueiras, 402 
cidade da Maia
t. 22 944 24 26 / encerra ao domingo
closed sundays
Gps: 41º13’44.77’’n   8º37’20.98’’W

Mister chUrrAsco
Av. António santos Leite, 289 - cidade 
da Maia
t. 22 948 44 44 / não encerra
always open
Gps: 41º13’42.58’’n  8º37’10.48’’W

toJÚ
Av. d. Manuel ii, 908 - 
cidade da Maia
t. 22 948 33 06 / encerra ao sábado
closed saturdays
Gps: 41º14’00.60’’n 8º37’14.59’’W

sAL e piMentA
rua Argentat, 78 e 84 - 
cidade da Maia
t. 22 944 78 65 
encerra ao domingo ao jantar
closed sundays dinnertime
rsalepimenta@hotmail.com
Gps: 41º13’45.19’’n 8º 37’09.92’’W

AVó rosA
parque nossa senhora do Bom despacho 
(zoo) - cidade da Maia
t. 22 948 01 68 / encerra à 2ª feira
closed Mondays
Gps: 41º14’01.57’’n  8º37’47.72’’W

FideLY’s
rua Augusto nogueira da silva, 226 
castêlo da Maia
t. 22 981 07 40 / encerra à 2ª feira
closed Mondays
Gps: 41º15’39.60’’n 8º36’57’’W

QUintA d’As rApAriGAs
rua do souto, 920 - cidade da Maia
t. 22 942 05 05
encerra domingo à noite e 2ª feira
closed sunday nights and Mondays
contactos@quintadasraparigas.com
www.quintadasraparigas.com
Gps: 41º13’33.01’’n 8º37’59.07’’W

noVo rUMo
Av. novo rumo, 48 - cidade da Maia
tlm. 96 634 17 46 
encerra ao domingo
closed sundays
Gps: 41º13’41.38’’n 8º37’22.15’’W

cAntinho iBÉrico
hotel premium
rua simão Bolívar, 375 -  
cidade da Maia
t. 229 435 650 / não encerra
always open
Gps: 41º14’07.28’’n 8º37’32.14’’W

doce MAiA GoUrMet
tv. sá e Melo, 552 - cidade da Maia
t. 229 423 020 / não encerra
always open
www.docemaiagourmet.com
geral@docemaiagourmet.com
Gps: 41º13’31.16’’n 8º36’40.70’’W

Reconhecida pelo prestígio dos seus restaurantes e por uma rica gastronomia feita de saberes e 
sabores ancestrais alicerçados na elevada qualidade da matéria-prima. É nestes autênticos templos 
gastronómicos que se podem degustar diversas especialidades, nomeadamente a sua rica doçaria, 
de origem conventual.

Maia is well-known for the prestige of its restaurants and its rich gastronomy made up of ancestral wisdom 
and flavours grounded in high quality raw material. It is in these authentic gastronomic temples that you 
can taste various specialities, particularly its rich desserts of conventual origin.

COZInHA PORTUGUEsA - ARREDOREs / 
PORTUGUESE CUISINE - OUTSKIRTS

ViA LidAdor
Via Lidador da igreja 180 - J 
Vila nova da telha
t. 22 942 15 42 / encerra à 2ª feira
closed Mondays
Gps: 41º15’09.92’’n 8º40’19.26’’W

A teLhA
rua dr. Alberto campos da costa Maia, 
303 - Vila nova da telha
t. 22 942 13 33 | tlm. 96 803 31 14 
não encerra
always open
Gps: 41º14’46.38’’n 8º40’09.35’’W

FerrAdUrA
tv. Augusto Ferreira da silva, 7 
castêlo da Maia
t. 229 827 905 / encerra ao domingo
closed sundays
ruiredol@hotmail.com
Gps: 41º15’50.01’’n 8º36’54.59’’W

2 + 1
rua da Agra, 1274 - Milheirós
t. 22 960 13 81 / encerrra à 3ª feira
closed tuesdays
restaurante.doismaisum@iol.pt
Gps: 41º12’47.94’’n  8º35’40.23’’W

cAsA costA
rua dr. Joaquim nogueira dos 
santos, 1003
nogueira e silva escura
t. 22 960 61 63 / encerra ao domingo
closed sundays
Gps: 41º13’46.97’’n 8º34’38.36’’W

cAsA do Arco
rua dr. António dos santos, 1961 - 
Milheirós
t. 22 973 81 02 / encerra à 2ª feira
closed Mondays
www.quintacasadoarco.com
Gps: 41º12’32.70’’n 8º35’03.59’’W

BrAsA
pç. evaristo da silva duarte, 70 - castêlo 
da Maia
t. 22 981 05 68 / encerra ao domingo
closed sundays
Gps: 41º16’03.12’’n 8º36’38.65’’W

MAchAdo
rua dr. rua José de Almeida, 467 
nogueira e silva escura
t. 22  941 08 39 /40
encerra 2ª e 3ª feira
closed Mondays and tuesdays
www.restaurantemachado.com
Gps: 41º16’20.34’’n 8º33’05.35’’W

o Forno 
rua dr. Farinhote, 740 - Moreira
t. 22 948 70 76 / encerra ao domingo
closed sundays
joaopinheiro5@sapo.pt
Gps: 41º14’49.86’’n 8º39’23.19’’W

o FernAndo
rua de pedras rubras, 135 - Moreira 
t. 22 942 60 68 

encerra domingo ao jantar
closed sundays dinnertime
Gps: 41º14’23.37’’n 8º39’58.53’’W

o GreLhAdor dA GiestA
rua d. Afonso henriques, 1475 - 
pedrouços
t. 22 971 43 79 / não encerra
always open
www.grelhadorgiesta.com
grelhador.giesta@gmail.com
Gps: 41º12’49.67’’n 8º33’42.67’’W

o indUstriAL
rua José Moreira da silva, 480 - 
Moreira 
t. 22 944 09 67 / não encerra
always open
Gps: 41º14’56.57’’n 8º38’09.60’’W

o rodriGo
rua das cardosas - Ardegães
águas santas
t. 22 967 05 88 / encerra ao domingo
closed sundays
Gps: 41º16’30.65’’n 8º31’30.83’’W

toUriGALo
rua conselheiro Luís Magalhães - 
Moreira
t. 22 944 90 58 / não encerra
always open
Gps: 41º14’26.81’’n 8º38’45.41’’W

cAsA do Vítor
rua da Agra, 1303 - Milheirós
t. 22 961 83 38
encerra ao domingo e 2ª ao jantar
closed sundays and Mondays dinnertime
Gps: 41º12’49.09’’n 8º35’40.09’’W

toMAr de sAL 
praça exército Libertador, 132 - Moreira
t. 22 942 39 08 / encerra à 5ª feira
closed thursdays
gabrielaraujo@portugalmail.com
Gps: 41º14’29.13’’n 8º39’57.42’’W

AntiGA reQUieirA
pç. 5 de outubro, 60 -  
castêlo da Maia
t. 22 981 01 53 / encerra ao domingo
closed sundays
joaodarequieira@gmail.com
Gps: 41º15’53.65’’n 8º36’47.16’’W

A FrAncesinhA do MAr
rua José régio, 40-46 -  
águas santas
t. 22 978 06 87
encerra domingo ao almoço e  
2ª ou 3ª ao jantar
closed sundays lunchtime and 
Mondays or tuesdays dinnertime
Gps: 41º12’16.53’’n 8º33’40.02’’W

QUintA dA cAMposA
rua central da camposa, 1409 -  
Folgosa
t. 22 968 79 77
encerra ao domingo à noite e 2ª feira
closed sunday nights and Mondays
www.quintadacamposa.com
quintadacamposa@sapo.pt 
Gps: 41º16’16.07’’n 8º32’03.64’’W

cerVeJAriA MAior
parque comercial nº14 
Lugar do chiolo, 2405  
castêlo da Maia
t. 22 941 55 07 / não encerra
always open
Gps: 41º15’49.57’’n 8º37’14.50’’W

reGionAL teJo
rua padre António costa nogueira, 123
nogueira e silva escura
t. 229 601 885 / tlm. 919 678 412 
não encerra
always open
Gps: 41º14’17.71’’n 8º35’14.73’’W

o MALheiro
rua de pedras rubras, 6 - Moreira
t. 22 942 12 43 / encerra à 2ª feira
closed Mondays
Gps: 41º14’22.21’’n 8º39’59.24’’W

conVite
pç. exército Libertador, 5 - Moreira
t. 229 425 560 / encerra à 3ª feira
closed tuesdays
Gps: 41º14’30.97’’n 8º39’58.36’’W

COZInHA ITALIAnA / ITALIAN CUISINE

MediterrÂneo
Av. Visconde Barreiros, 366 -  
cidade da Maia
t. 22 944 66 83 / não encerra
always open
Gps: 41º13’58.83’’n 8º37’38.59’’W

MAMMA nostrA
rua d. Júlio tavares rebimbas, 53 - 
cidade da Maia
t. 229 448 078 / não encerra
always open
Gps: 41º13´41.56´´n 8º37´22.65´´W

COZInHA AsIáTICA / ASIAN CUISINE
  
denG shenG
rua Altino coelho, 540 -  
cidade da Maia
t. 22 942 06 08 / não encerra 
always open
Gps: 41º14’21.05’’n 8º37’12.30’’W

FUrUsAto
Av. António santos Leite, 371 - cidade 
da Maia
t. 22 948 88 86 / não encerra
always open
www.restaurantefurusato.com
Gps: 41º13’39.8’’n  8º37’07.69’’W

MUsAxi
rua simão Bolívar, 283 -  
cidade da Maia
t. 22 403 65 60 / não encerra
always open
Gps: 41º12’02.88’’n  8º37’33.84’’W

MizU
tv. padre António, 103 -  
cidade da Maia
t. 22 942 73 26 / não encerra
always open
Gps: 41º12’04.89’’n  8º37’34.88’’W

Bacalhau à Lidador / Lidador Codfish

Onde comer / Where to eat



O QUE COMPRAR / 
WHAT TO BUY
GAsTROnOMIA / GASTRONOMY

QUintA d’AMeã
Av. engº Belmiro Mendes de Azevedo
castêlo da Maia
t. 22 982 09 32 | tlm.917 601 020
quintadamea@sapo.pt
www.quintadamea.com  
produtos regionais
regional products 

JóiA dA MAiA
rua eng.º duarte pacheco, nº 670 - 
cidade da Maia
t. 22 949 04 58
doçaria tradicional
regional sweets

MAiA Vip
rua nova da Lage, 35 -  
cidade da Maia
t. 22 948 39 52
geral.maiavip@gmail.com
doçaria tradicional
regional sweets

VInHO VERDE

QUintA de sAntA crUz 
rua padre José duarte, 19 -  
cidade da Maia
t. 22 940 60 36 / 22 944 81 71 
f. 22 940 60 37 
quinta_santa_cruz@yahoo.com 

LOjAs DE ARTEsAnATO / 
CRAFTWORK

MAiA WeLcoMe center
parque central da Maia, Loja 19
4470-214 cidade da Maia
t. 22 944 47 32 | f. 22 941 04 85
turismo@cm-maia.pt
www.visitmaia.pt
horário: todos os dias 09h00 - 19h00
opening times: every day 9 a.m. 
– 7 p.m.
encerrado aos feriados
closed on public holidays
Gps: 41º,14’3’,85’’n 8º,37’,24.53’’W

CEnTROs COMERCIAIs / 
SHOPPING CENTRES

centro coMerciAL JUMBo MAiA
JuMBo Maia sHoppinG centre
caminho particular do chiolo

A capacidade criativa das gentes desta terra está bem expressa na riqueza do seu artesanato, muito 
dele constituindo uma tradição secular. 

The creative capacity of the people of this land is well conveyed in the richness of their craft, much of it a 
secular tradition.

castêlo da Maia
t. 229 433 700
Gps: 41.244421, -8.619348

centro coMerciAL Venepor
Venepor sHoppinG centre
rua simão Bolívar, 123, loja 100
cidade da Maia
t. 229 437 050 / 229 440 034
Gps: 41.233777, -8.625309

centro coMerciAL Visconde 
BArreiros
Visconde Barreiros sHoppinG 
centre
rua  dr. carlos pires Felgueiras 12
cidade da Maia
t. 229 406 521 / 2
Gps: 41.232598, -8.622924

GALeriAs centrAL pLAzA
Av. d. Manuel ii, 2079
cidade da Maia
t. 229 443 929
Gps: 41.233160, -8.621127

MAiAshoppinG
Lugar de Ardegães - águas santas
t. 229 770 350
Gps: 41.218916, -8.562265

ViVAci MAiA
estrada real, 95 - Moreira
t. 229 470 860
Gps: 41.255687, -8.653492

centro coMerciAL MAiAJArdiM
rua Agostinho da silva rocha, 1048
nogueira e silva escura
Gps: 41.235781, -8.597383
t. 22 943 3313 

TELEFOnEs ÚTEIs / 
USEFUL PHONE NUMBERS

posto de tUrisMo Aeroporto
airport tourist oFFice
t. 229432400
MAiA WeLcoMe center
t. 229444732
cÂMArA MUnicipAL dA MAiA  
Maia citY Hall
t. 229408600
BoMBeiros MoreirA dA MAiA
Moreira da Maia Fire BriGade
t. 22 9421018
BoMBeiros de pedroUÇos 
pedrouços Fire BriGade
t. 229012744

GUArdA nAcionAL repUBLicAnA 
national Guard
t. 22 944 81 90
poLíciA de seGUrAnÇA pÚBLicA 
puBlic securitY police Force
t. 22 971 35 37
proteÇão ciViL dA MAiA LinhA 
Verde
Maia ciVil protection aGencY 
Green line   
t. 800 20 51 59
eMerGênciA MÉdicA nAcionAL 
national Medical eMerGencY 
serVices
t. 112
hospitAL de diA dA MAiA
Maia daY Hospital
t. 22 9980940
hospitAL de s. João
t. 22 5512100
hospitAL pedro hispAno 
t. 22 9391000

LOjAs GOURMET / 
GOURMET SHOPS

sABeres &sABores
rua Augusto simões, 292
cidade da Maia 
t. 229428447
Gps: 41.223683, -8.615003

dAs QUintAs” WineBAr
Vinhos & GoUrMet 
rua Augusto nogueira da silva, 375
castêlo da Maia
t. 229 824 265
Gps: 41.262350, -8.616084

Brito GoUrMet store
rua padre António, 300
4470-136 Maia
t. 220922971 / tlm. 963190934
infobritogourmet.com

EsPECIALIDADEs GAsTROnÓMICAs 
/ GASTRONOMIC SPECIALITIES

Bacalhau à Lidador, Vitela Assada, 
cabrito Assado à Maiata, rojões com 
castanhas, Francesinha, Bifana, os 
Lidadores os Biscoitos da Maia, o 
pão-doce, a Aletria, as rabanadas...
lidador style cod, roast veal, Maiata 
style roast kid, rojões (seasoned 
pork pieces) with chestnuts, 
Francesinha (special beef steak 
sandwich with special sauce), Bifana 
(pork steak sandwich), lidadores 
- Maia style biscuits, sweet bread, 
angel hair dessert, portuguese style 
French toast ...
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Biscoitos da Maia / Maia biscuits

Castelbel

O que comprar/ What to buy





Parque Central da Maia, Loja 19 – Piso 1
4470-214 Maia | PORTUGAL
t. +351 22 944 47 32 / 800 20 26 40 
f. + 351 22 941 04 85
turismo@cm-maia.pt
www.visitmaia.pt

TURISMO DA MAIA
MAIA WELCOME CENTER


