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GALIZA/NORTE DE PORTUGAL
| Redacção/Lusa | 

O Eixo Atlântico, associação

transfronteiriça do Norte e da

Galiza, destacou ontem o empe-

nho do presidente da Comissão

Europeia em corresponder às ex-

pectativas daquela associação

quanto ao fim das taxas de roa-

ming previsto para Junho de

2017.

Em carta enviada a Jean-Clau-

de Juncker e a que a agência

Lusa teve acesso, o secretário-

-geral da associação que congre-

ga 38 municípios do Norte de

Portugal e da Galiza, Xoan Mao

“agradeceu a posição honesta e

coerente mantida no debate so-

bre o Estado da União relativa-

mente aos direitos dos cidadãos

europeus no que diz respeito ao

desaparecimento do roaming

(serviço pago que permite utili-

zar o equipamento móvel no es-

trangeiro)”.

No passado dia 9 de Setembro,

a Comissão Europeia retirou a

sua proposta sobre o fim das ta-

xas de roaming, seguindo instru-

ções dadas pelo seu presidente,

Jean-Claude Juncker, devendo

um novo texto ser apresentado

nos próximo dias.

“Tendo em conta o feedback

recebido, o presidente Juncker

deu instruções aos serviços para

retirarem o texto e trabalharem

numa nova proposta”, disse, na

altura, um porta-voz do executi-

vo europeu, Alexander Winters-

tein.

O porta-voz reiterou que as ta-

xas cobradas para a utilização do

telefone móvel e dados noutro

Estado-membro irão terminar na

data prevista, garantindo que

uma nova proposta será apresen-

tada a curto prazo. Sobre o novo

texto, Winterstein não quis

adiantar pormenores.

Contactado pela agência Lusa,

o secretário-geral do Eixo Atlân-

tico congratulou-se com a deci-

são de Juncker “de retirar o texto

para o melhorar” adiantando que

o novo documento “incluirá as

propostas apresentadas pelo Ei-

xo Atlântico relativamente ao

fim do roaming para as popula-

ções e trabalhadores transfron-

teiriços”.

Xoan Mao destacou ainda que

o presidente da Comissão Euro-

peia “colocou este tema no cen-

tro do debate político” e apelou

à exclusão, da nova proposta, do

limite de 90 dias por ano ou 30

dias seguidos para o uso de roa-

ming gratuito, após o qual as

operadoras passariam a cobrar

taxas.

Na missiva enviada ao presi-

dente da Comissão Europeia, o

Eixo Atlântico voltou a alertar

para o “problema” do programa

Erasmus, de apoio à mobilidade

de estudantes e docentes do En-

sino Superior entre Estados-

membros da União Europeia e

Estados associados, e que per-

mite a alunos que estudem nou-

tro país por um período entre 3 e

12 meses.

“Se não se conseguir o fim do

roaming será surreal que os utili-

zadores de uma das acções mais

carismáticas da União Europeia

e que mais contribui para uma

imagem positiva entre os cida-

dãos - que, muitas vezes, rece-

bem bolsas insuficientes para se

formarem noutro país - sejam

penalizados economicamente

por políticas especulativas dos

operadores económicos numa

Europa que pretende e deve ser a

União Europeia da formação, do

conhecimento e da Investiga-

ção”.

Eixo Atlântico elogia Juncker
na luta contra o roaming
XAO MAO destaca o empenho de Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão
Europeia, na luta pelo fim das taxas de roaming.

DR

Xoan Mao, secretário-geral do Eixo Atlântico, escreveu carta a Juncker
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Xoan Mao destacou que o
presidente da Comissão
Europeia “colocou este tema
no centro do debate
político” e apelou à
exclusão, da nova proposta,
do limite de 90 dias por ano
ou 30 dias seguidos para o
uso de roaming gratuito,
após o qual as operadoras
passariam a cobrar taxas.

PONTE DE LIMA
| Redacção/Lusa | 

A Infraestruturas de Portugal

(IP) anunciou ontem a conclu-

são de intervenções de reabili-

tação e alargamento de pontes e

de passagens hidráulicas em

Ponte de Lima, num investi-

mento global de cerca de 400

mil euros.

Em comunicado, a IP adian-

tou que a empreitada agora

concluída nas estradas EN306 e

EM202 incluiu ainda “a substi-

tuição do tabuleiro da ponte de

Ferreira, naquele concelho”.

A intervenção, acrescentou,

“teve como principal objectivo

a melhoria das condições de

utilização destas travessias

através da reabilitação estrutu-

ral e beneficiação dos respecti-

vos acessos e também pelo

alargamento e substituição dos

tabuleiros rodoviários”.

Segundo a Infraestruturas de

Portugal “as intervenções visa-

ram igualmente a correcção das

patologias identificadas ante-

riormente nas inspecções reali-

zadas pelos técnicos da empre-

sa, no âmbito do Plano de

Inspecções a Obras de Arte

(Pontes, Túneis, Viadutos, etc.)

executado regularmente”.

Infraestruturas de Portugal

Investimento de 400 mil
euros em pontes

VIANA DO CASTELO
| Redacção | 

A Câmara Municipal de Viana

do Castelo aprovou, em reunião

de executivo, a abertura do pro-

cedimento concursal para a

construção de dois equipamen-

tos de apoio na Praia Norte, no

âmbito da empreitada ali pre-

vista. 

Ao todo, serão investidos cer-

ca de 900.000 euros para a

construção de dois equipamen-

tos completos de apoio à praia,

que inclui sanitários e balneá-

rios, instalações para os nada-

dores salvadores e serviço de

bar de apoio à praia.

Os dois edifícios em causa

têm, para além de função de

apoio de praia completo, a fun-

ção de serviço de bar, com sala

de restaurante, instalações sani-

tárias e lavabos, serviço de bar,

cozinha, armazém e pátios de

apoio e de esplanada, entre ou-

tros.

De lembrar que a intervenção

na Praia Norte tem duas fases

distintas: uma primeira emprei-

tada de Defesa Costeira e Pro-

tecção de Pessoas e Bens na

frente Marítima da Praia Norte

e, numa segunda fase, a Requa-

lificação da Frente Marítima,

que pretende assegurar a manu-

tenção equilibrada desta faixa

da orla costeira particularmente

ameaçada pelo efeito do mar e

pela ocorrência de ocupação

densificada. 

Empreitada

Concurso aberto para dois
equipamentos na Praia Norte

Vila Nova de Cerveira

Bandas de música reunidas em festival
Vila Nova de Cerveira evoca, amanhã, a tradição filarmónica, com a reali-
zação do XI Festival de Bandas de Música. Este ano, e pela segunda vez na
história do evento, a organização convidou uma banda da Galiza, promo-
vendo um intercâmbio musical e cultural alargado ao sempre fiel público
vizinho. Programa integra desfile pela manhã e concerto à tarde.
Cinco bandas oriundas do Norte de Portugal e da vizinha Galiza vão parti-
lhar as sonoridades únicas com as centenas de pessoas que, anualmente,
no mês de Setembro, vão a Vila Nova de Cerveira para assistir a um con-
certo especial onde reinam anos de tradição filarmónica.
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Roaming
Eixo Atlântico destaca empenho de Juncker em acabar com 

taxas de ‘roaming’ 

Dinheiro Vivo/Lusa 16.09.2016 / 16:27 A associação transfronteiriça do 
Norte e da Galiza destacou hoje o empenho do presidente da Comissão 
Europeia quanto ao fim do 'roaming'.  

O Eixo Atlântico, associação transfronteiriça do Norte e da Galiza destacou 
hoje o empenho do presidente da Comissão Europeia em corresponder às 
expetativas daquela associação quanto ao fim das taxas de ‘roaming’ previsto 
para junho de 2017. Em carta enviada a Jean-Claude Juncker e a que a 
agência Lusa teve hoje acesso, o secretário-geral da associação que congrega 
38 municípios do Norte de Portugal e da Galiza, Xoan Mao “agradeceu a 
posição honesta e coerente mantida no debate sobre o Estado da União 
relativamente aos direitos dos cidadãos europeus no que diz respeito ao 
desaparecimento do ‘roaming’ [serviço pago que permite utilizar o 
equipamento móvel no estrangeiro]”.  

No passado dia 09 de setembro, a Comissão Europeia retirou a sua proposta 
sobre o fim das taxas de ‘roaming’, seguindo instruções dadas pelo seu 
presidente, Jean-Claude Juncker, devendo um novo texto ser apresentado nos 
próximo dias. “Tendo em conta o ‘feedback’ recebido, o presidente Juncker 
deu instruções aos serviços para retirarem o texto e trabalharem numa nova 
proposta”, disse, na altura, um porta-voz do executivo europeu, Alexander 
Winterstein. O porta-voz reiterou que as taxas cobradas para a utilização do 
telefone móvel e dados noutro Estado-membro irão terminar na data prevista, 
garantindo que uma nova proposta será apresentada a curto prazo. Sobre o 
novo texto, Winterstein não quis adiantar pormenores.  

Contatado pela agência Lusa, o secretário-geral do Eixo Atlântico congratulou-
se com a decisão de Juncker “de retirar o texto para o melhorar” adiantando 
que o novo documento “incluirá as propostas apresentadas pelo Eixo Atlântico 
relativamente ao fim do ‘roaming’ para as populações e trabalhadores 
transfronteiriços”. Xoan Mao destacou ainda que o presidente da Comissão 
Europeia “colocou este tema no centro do debate político” e apelou à 
exclusão, da nova proposta, do limite de 90 dias por ano ou 30 dias seguidos 
para o uso de ‘roaming’ gratuito, após o qual as operadoras passariam a 
cobrar taxas. Na missiva enviada ao presidente da Comissão Europeia, o Eixo 
Atlântico voltou a alertar para o “problema” do programa Erasmus, de apoio à 



mobilidade de estudantes e docentes do Ensino Superior entre Estados-
membros da União Europeia e Estados associados, e que permite a alunos que 
estudem noutro país por um período entre 3 e 12 meses. “Se não se conseguir 
o fim do ‘roaming’ será surreal que os utilizadores de uma das ações mais 
carismáticas da União Europeia e que mais contribui para uma imagem 
positiva entre os cidadãos – que, muitas vezes, recebem bolsas insuficientes 
para se formarem noutro país- sejam penalizados economicamente por 
políticas especulativas dos operadores económicos numa Europa que pretende 
e deve ser a União Europeia da formação, do conhecimento e da 
Investigação”. –

Veja mais em:  
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/eixo-atlantico-destaca-empenho-
juncker-acabar-taxas-roaming/#sthash.3vTrHbJq.dpuf 





A Câmara Municipal de Valongo foi convidada a aderir à Associação Eixo Atlântico do Noroeste

Peninsular. O convite foi aceite e a proposta foi ontem aprovada, com a abstenção da CDU, na

reunião pública da reunião de câmara.

O presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, explicou que a adesão terá efeitos a

partir do próximo ano e que esta é “uma oportunidade que projecta o município”, sublinhando

que será importante também no que respeita à captação de fundos comunitários. Tal como

consta da proposta aprovada, a Associação Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular “presta serviços

de apoio e consultoria aos organismos públicos associados, que pretendam apresentar

candidaturas ao Programa de Cooperação Transfronteiriço Espanha Portugal 2014-2020 –

Programa Interreg V, ao qual a União Europeia alocou uma dotação financeira de 288 milhões de

Euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) para o desenvolvimento de

projetos comuns aos dois países”, em áreas como o desenvolvimento tecnológico,

competitividade de pequenas e médias empresas, protecção do ambiente, promoção de emprego

e mobilidade laboral, entre outros.

Um dos principais objectivos do município é a afirmação de Valongo no contexto regional,

nacional e internacional, através da valorização da sua identidade e da sua capacidade e

potencial de desenvolvimento. A adesão do município de Valongo à Associação Eixo Atlântico do

Noroeste Peninsular, lê-se na proposta, permitirá uma maior integração neste movimento de

afirmação e de desenvolvimento socioeconómico desta Euro-região Norte Portugal-Galiza,

representando ainda uma janela de oportunidade para reposicionar o concelho em matéria de

influência, de competitividade económica e incremento da internacionalização da base produtiva,

participando simultaneamente.

Nos termos dos estatutos da Associação Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, a adesão do

Município de Valongo efectivar-se-á logo que a Assembleia Geral decida aceitar o pedido de

adesão formulado à Comissão Executiva, ficando o município vinculado ao pagamento de uma

quota anual de 15 mil euros.

http://verdadeiroolhar.pt

Jornalista



BRAGA
| Redacção | 

O Museu D. Diogo de Sousa,
em Braga, recebe, hoje, o Semi-
nário de Experiências no Âmbi-
to do Desporto. Organizado pelo
Eixo Atlântico, o encontro arran-
ca pelas 9.30 horas, com uma
sessão de boas-vindas. 

A iniciativa contará com as
presenças de Sameiro Araújo,

vereadora do desporto do muni-
cípio de Braga, Xoán Mao, se-
cretário-geral do Eixo Atlântico,
e José Guilherme Aguiar, verea-
dor do desporto de Vila Nova de
Gaia.

O seminário começa às 9.30
horas e prolonga-se por toda a
manhã, até às 12.30 horas.

O primeiro tema em análise é a
promoção da actividade despor-
tiva, com exemplos de Barcelos

e Vila Real, sendo a moderadora
Sameiro Araújo.

Segue-se o tema eventos des-
portivos, onde serão debatidos
os casos de Gaia e Guimarães. A
gestão desportiva municipal é o
último tema em discussão, pai-
nel que dará a conhecer exem-
plos de Narón e a Carta Despor-
tiva de Braga, com a intervenção
de Miguel Caldas, director técni-
co de análises desportivas. 

DR

Xoán Mao, secretário-geral do Eixo Atlântico preside à cerimónia de abertura

Seminário debate experiências 
no âmbito do desporto
MUSEU D. DIOGO DE SOUSA recebe, a partir das 9.30 horas, o seminário
promovido pelo Eixo Atlântico. Xoán Mao e Sameiro Araújo presentes. 

30 Desporto 28 de Setembro 2016 correiodominho.pt
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Dia 2 de Outubro

Amares recebe Gala de Distribuição 
de Prémios de Campanha Columbófila   

A Associação Columbófila do Distrito de Braga vai realizar, no próximo dia
2 de Outubro, em Amares, a Gala de Distribuição de Prémios da Campa-
nha Desportiva 2016. A iniciativa vai ter lugar no Solar da Levada.
Neste evento, que pretende distinguir os melhores columbófilos, pombos
e colectividades, vão estar representados os município de Amares e de
Fafe, bem como, as Associações Columbófilas de Aveiro, Porto e Viana do
Castelo. O momento vai contar, ainda, com a presença do presidente da
Federação Portuguesa de Columbofilia, José Luís Rodrigues Jacinto.
A iniciativa arranca com um almoço, por volta das 13 horas, seguido da
entrega de prémios, às 15.30 horas.

Andebol

Seniores da AA Didáxis entram a vencer 
A equipa sénior da Associação Académica Didáxis (A2D) iniciou o cam-
peonato Nacional da II Divisão da melhor maneira. A A2D entrou a vencer
o FC Infesta, por 27-15, números que espelham a diferença entre as duas
equipas. A equipa da Didáxis entrou bem no jogo e rapidamente deixou
claro qual seria o desfecho final. No final da primeira metade já a A2D
vencia por 14-8. Na segunda parte, a equipa do Infesta ainda tentou res-
ponder, mas a Didáxis, após entrar mais desconcentrada, voltou a acertar
na finalização e na defesa e o resultado atingiu os dez golos de diferença.
A vitória nunca esteve em causa e a entrada das jovens jogadoras da Di-
dáxis foi com a mão direita.  As atletas Diana Oliveira e Susana Moreira
estiveram assertivas na finalização com 11 e 6 golos cada. Na próxima
jornada, a AA Didáxis desloca-se a S. Félix da Marinha.

�modalidades
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EIXO ATLÂNTICO
| Paulo Machado | 

A Câmara Municipal de Braga
quer organizar os Jogos do Eixo
Atlântico no ano de 2019. O de-
sejo foi expresso pela vereadora
do pelouro do desporto, Sameiro
Araújo, ontem, durante sessão
de abertura do VI Seminário de
Intercâmbio de Experiências no
âmbito do desporto, organizado
pelo Eixo Atlântico. A responsá-
vel da autarquia destacou o pa-
pel da Câmara de Braga na orga-
nização de eventos desportivos e
sobretudo a aposta na melhoria
de infraestruturas chegando ao
ponto de assumir que “o despor-
to tem sido a área de maior in-
vestimento” neste executivo mu-
nicipal, que se reflecte na can-
didatura a Cidade Europeia do
Desporto e, agora, também, a
vontade em acolher os Jogos do
Eixo Atlântico em 2019. “A ci-
dade de Braga retomou a sua
participação nos Jogos do Eixo
Atlântico o ano passado, depois
de vários anos afastada e quere-
mos apresentar a candidatura
novamente para as próximas
edições”, vincou Sameiro Araú-

jo. 
Os Jogos do Eixo Atlântico

realizam-se de dois em dois
anos, num programa que se inse-
re no âmbito da associação
transfronteiriça do Eixo Atlânti-
co do Noroeste Peninsular da
Euro Região Galiza-Norte de
Portugal, da competência e res-
ponsabilidade da Comissão do
Desporto do Eixo Atlântico e do
Município organizador. Desti-
nam-se aos jovens com idades
entre os 15 e 16 anos que sejam
residentes, atletas de clubes ou
estudantes de estabelecimentos
de ensino dos concelhos que in-
tegram o Eixo Atlântico do No-
roeste Peninsular que estejam
inscritos nos jogos, englobando
diversas modalidades desporti-
vas. 

A organização da XII edição
dos Jogos do Eixo Atlântico rea-
liza-se em 2017,  na província de
Lugo, ao abrigo de um projecto
conjunto das cidades de Lugo,
Monforte de Lemos e Sarria.

“Cada vez mais recebemos
mais propostas para a organiza-
ção dos Jogos do Eixo Atlântico.
Este é um projecto que está ci-
mentado face a dimensão que

ganhou este evento”, apontou
Xoán Mao, secretário Geral do
Eixo Atlântico. Chega a compa-
rar que “muito se fala na realiza-
ção das Universíadas, mas para
terem uma ideia os Jogos das
Universíadas têm a participação
de 900 atletas e que pagam uma
quantia avultada para inscrição,
enquanto os Jogos do Eixo

Atlântico contam com a partici-
pação de 1800 atletas e conta
com uma organização exclusiva
dos técnicos das autarquias e
sem qualquer empresa externa”,
sublinhou Xoán Mao. 

Braga está, assim, na linha da
frente para acolher este evento
de cariz desportivo em 2019,
contando, para já, com a concor-
rência de uma candidatura con-
junta de Chaves e Verín. 

A importância do desporto no
desenvolvimento dos jovens es-
teve em destaque neste seminá-
rio, que contou ainda com o tes-
temunho de José Guilherme
Aguiar, vereador do desporto da
Câmara Municipal de Vila Nova
de Gaia, testemunhando a “evo-
lução da cidade de Braga” no ca-
pítulo do desporto. O evento de
ontem teve como objectivo
“uma reflexão de políticas des-
portiva no quadro Ibérico”, con-
tando com a presença de técni-
cos e responsáveis de várias
autarquias do Eixo Atlântico. se-
guindo exemplos de algumas au-
tarquias da região, foram debati-
dos temas como promoção de
actividade desportiva, eventos e
gestão desportiva municipal.

Braga assume candidatura aos
Jogos do Eixo Atlântico em 2019
SAMEIRO ARAÚJO, vereadora da Câmara Municipal de Braga, assumiu a candidatura da autarquia 
à organização dos Jogos do Eixo Atlântico em 2019.

DR

José Guilherme Aguiar, Sameiro Araújo e Xoán Mao na abertura do seminário de intercâmbio de experiências

Dia 8 de Outubro
Copa Ibero-Americana
de Karaté em Braga

A Federação Nacional de Karaté
– Portugal em colaboração com
a Câmara Municipal de Braga e a
Associação Wado Internacional
Karate Portugal vão realizar a
IªCopa Ibero-Americana de Kara-
té, no próximo dia 8 de Outubro,
no Pavilhão Desportivo da Uni-
versidade do Minho, no âmbito
do programa Braga 2016 – Capi-
tal Ibero-Americana da Juventu-
de. Numa altura em que a mo-
dalidade do karaté vive
efusivamente a inclusão no pro-
grama olímpico de Tóquio 2020
temos garantida a presença de
aproximadamente 200 agentes
desportivos oriundos de 11 paí-
ses das respectivas selecções na-
cionais de países Ibero-America-
nos no escalão absoluto, onde
participarão vários campeões do
mundo.

Dia 4 de Outubro
Fafe promove 
Festa do Desporto

No próximo dia 4 de Outubro, o
Município de Fafe promove, co-
mo já vem sendo hábito, a Festa
do Desporto. A gala, que consa-
gra os melhores atletas do con-
celho, bem como os mais disci-
plinados, tem início marcado
para as 21h30, no Pavilhão Mul-
tiusos de Fafe. Ao todo, as home-
nagens agraciarão cerca de 1 000
atletas de modalidades como o
futebol, futsal, andebol, ciclismo,
kickboxing, taekwondo, patina-
gem, natação, karaté, desporto
adaptado e canoagem, para
além do desporto escolar.
Em Fafe, há mais de um milhar
de atletas federados, de vários
escalões, que praticam uma de-
zena de modalidades.

Dia 9 de Outubro
Evento solidário
na Rota da Zorra

Realiza-se no dia 9 de Outubro a
Rota da Zorra, um evento solidá-
rio que inclui um passeio de BTT
e uma caminhada cujas receitas
de inscrição revertem integral-
mente para os trabalhos de res-
tauro da Zorra n.º 53, um carro
elétrico de 1932 vocacionado
principalmente para o transpor-
te de carvão e cinzas. A iniciativa
parte do Alto Relevo - Clube de
Montanhismo e a Liga de Ami-
gos do Museu Mineiro.

�agenda

+ desafio
O secretário geral do Eixo
Atlântico, Xoán Mao,
lançou um desafio aos
técnicos das autarquias
para apresentarem
proposta e ideias que
possam ser exectuadas
com o apoio do Governo. 

“Nestes seminários é
importante apresentar
projectos que possam ser
exe-cutados ou apresen-
tados aos Governos de
Portugal e Regional da
Galiza, a fim de serem
colocados em prática.

���
O Seminário de Intercâmbio
de Experiências no Desporto
contou com as presenças
de Filipa Lopes e Luís Gomes
(Barcelos), Ana Carvalho
(Vila Real), Mário Duarte
(Gaia), Aníbal Rocha
(Guimarães), Róman
Romero (Narón) e ainda
Miguel Caldas (Braga)
que debatarem diversos
temas relacionados com
experiências vividas ao
nível da gestão de
políticas desportivas
municipais.
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celebra bodas de prata 
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Braga assume
candidatura aos Jogos 

do Eixo Atlântico
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