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Depois do “êxito” do ano pas-
sado, a Câmara Municipal de
Coimbra e a Agência para a
Promoção da Baixa de Coim-
bra (APBC) voltam a unir es-
forços para celebrar o Natal e
a passagem de ano com uma
programação diversa e va-
riada, entre 6 de Dezembro e 6
de Janeiro.

Num mês de festa, estão pre-
vistas 49 iniciativas e mais 95
realizações, entre 38 iniciativas
de animação de rua, 33 espec-
táculos musicais, 27 works-
hops, exposições e oficinas, 18
eventos desportivos, 18 ruas,
praças e largos com ilumina-
ção de Natal, 17 iniciativas para
crianças e nove contos de Na-
tal. Da parte do município, o
orçamento ronda os 60 mil eu-
ros, no entanto, segundo Ma-
nuel Machado, está em causa
«um investimento no futuro,
não um esbanjamento de di-
nheiro».

Nesta segunda edição de Lu-
zes sobre a Baixa de Coimbra,
o objectivo continua a ser “dar
energia ao coração da cidade”,
com uma noite de passagem
de ano, com diferentes propos-
tas em locais distintos, entre a
Portagem, a Praça 8 de Maio e

a Praça do Comércio, sem es-
quecer as margens do Rio
Mondego, onde à meia-noite
em ponto, será lançado um es-
pectáculo de fogo de artifício
para dar as boas-vindas a 2015.

Relembrando a festa do ano
passado, o presidente da au-
tarquia, recorda uma “realiza-
ção notável, um desafio colos-
sal”, que levou à Baixa milhares
de famílias, que tiveram opor-
tunidade de participar numa
“festa tão calorosa”, apesar das
condições climatéricas pouco
convidativas. 

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Coimbra não tem
dúvidas de que estão criadas

todas as condições para a po-
pulação aderir e, no que toca,
à passagem de ano, o autarca
anunciou que os parques de
estacionamento estarão aber-
tos gratuitamente, com reforço
de lugares no Parque Verde do
Mondego e na Praça da Can-
ção. Quanto à disponibilização
de transportes públicos dos
SMTUC, Manuel Machado ex-
plicou que essa é uma possi-
bilidade, mas ainda em estudo,
uma vez que têm de ser pon-
deradas questões laborais com
os trabalhadores.

As preocupações de segu-
rança também não são esque-
cidas, garante, realçando ainda

que a iluminação pública está
a ser melhorada nalguns pon-
tos da Baixa.

As expectativas são também
elevadas para Vítor Marques,
presidente da APBC. “O ano
passado, as coisas correram
muito bem. Conseguimos atra -
ir pessoas à Baixa, apesar do
mau tempo”, frisou, realçando
que, enquanto comerciante - é
um dos proprietários do Café
Santa Cruz -, compensou pas-
sar a entrada em 2014 a traba-
lhar. Por isso, o apelo é para
que mais comerciantes - e não
apenas os 30/40 das Noites
Brancas -abram as portas ‘fora
de horas’. |

José Carlos Salgueiro

PENELA O Fórum de Desen-
volvimento Económico, que na
sexta-feira teve a sua nova edi-
ção, no auditório Municipal de
Penela, atingiu a sua maiori-
dade, e mantêm-se “como um
espaço de debate descompro-
metido”, como referiu o presi-
dente da câmara Luís Matias,
que, pretendeu introduzir algu-
mas alterações, que considera
poderem melhorar a iniciativa.

A mais importante foi o facto
de o primeiro painel permitir a
três empreendedores poderem

apresentar, perante uma gran -
de plateia, os seus projectos de
negócio, sendo ouvido, inter-
pelados e analisados por três
business angels convidados,
concretamente Francisco Ba-
nha, CEO da Lisbon Angels
SGP, José Basílio Simões, CEO
da Vegaventures, e João Si-
mões, CFO da A2B SGPS.

Esta foi assim o primeiro Pe-
nela Pitch, uma oportunidade
curta para apresentar ideais de
negócio, cativando parceiros e
investidores. A expressão Pitch
pretende referir uma curta
apre sentação de vendas e, se-

gundo os especialistas, se o em-
preendedor não conseguir ex-
plicar o seu negócio nos sete
minutos disponíveis, é porque
ainda não está suficientemente
claro na sua cabeça.

O Fórum contou ainda com
um painel sobre o Horizonte
2020, com as contribuições de
Ana Abrunhosa, presidente da
CCDRC, Alexandra Lopes, Ges-
tora Adjunta do PDR, e Paulo
Fernandes, da Associação Na-
cional de Municípios. 

Mais tarde, no Hotel Dueci-
tânia, realizou-se o wine talk ‘A
Ilusão e o Futuro?’, em que par-
ticiparam o presidente da CIP,
António Saraiva, e Carlos Silva,
secretário-geral da UGT.

Na sessão de abertura, Luís
Matias enfatizou a necessidade
maior investimento e inovação,

explicando que, “dois terços do
território correspondem a mu-
nicípios do interior, que sofrem
de bastantes lacunas e carên-
cias”. O edil garantiu que “existe
inquietação pelo aumento das
assimetrias, com grande difi-
culdade no desenvolvimento e
na criação de empregos”, sus-
tentando que “falharam as po-
líticas de coesão”, muito em-
bora não considere “justo dizer
que Portugal não tenha ten-
tado”. 

Por outro lado, “não é previ-
sível, pelo menos a curto prazo,
a inversão desta tendência”,
pelo que defende a necessidade
de “ser mantido o investimento
nestes territórios, que têm pa-
trimónio e valores que devem
ser aproveitados”, disse Luís
Matias. |

Programa apresentado por Carlos Cidade, Vitor Marques, Manuel Machado e Carina Gomes
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Fórum de Desenvolvimento Económico
mantém aposta no empreendedorismo

VISEUO Hotel Avenida, o Ma-
ria Xica, o grupo NB, o Paço
dos Cunhas de Santar e o Mu-
seu Grão Vasco anunciaram
uma parceria com o objectivo
de criar “um produto turístico
de valor acrescentado” para a
passagem de ano. Na apresen-
tação da parceria, na semana
passada, Jorge Loureiro, pro-
prietário do Hotel Avenida, des-
tacou o factor inovador da ideia
de juntar quatro entidades pri-
vadas e uma pública. “Pre-
tende-se trazer mais pessoas a
Viseu, prolongando as suas es-
tadias através de uma oferta
atractiva, numa altura em que
também a autarquia viseense
está a fazer um esforço para
tornar a cidade e o concelho
mais atractivos”, explicou. 

De acordo com todos os par-
ceiros a primeira preocupação
não é o lucro, mas dar um forte
contributo para o turismo em
Viseu. “Juntos somos muito
mais fortes”, sublinhou Olavo
Sousa, do grupo NB, acrescen-
tado que esta pretende ser a
primeira de muitas mais par-
cerias, de preferência com mais

parceiros.
O director do Museu Grão

Vasco, Agostinho Ribeiro, lem-
brou que os museus são ac-
tualmente um espaço de pro-
moção de cultura, sendo a cria-
ção de parcerias algo a que o
museu já se habituou. O res-
ponsável lembrou que durante
as comemorações do Dia dos
Museus foram celebradas co-
laborações com duas dezenas
de instituições. Foi de “braços
abertos” que recebeu esta nova
possibilidade de divulgar o pa-
trimónio.

Em relação ao produto cria -
do pelos cinco parceiros exis-
tem duas opções para uma ou
três noites. A primeira opção
prevê a estadia no Hotel Ave-
nida, jantar de reveillon no Ma-
ria Xica e “after party” na dis-
coteca NB. A segunda opção
acrescenta um dia livre no dia
1 de Janeiro, enquanto que no
dia 2 há uma visita ao Museu
Grão Vasco, um almoço, visita
guiada e prova de vinhos no
Paço dos Cunhas de Santar, e
um jantar com menu de de-
gustação no Maria Xica. |

Promotores turísticos
criam parceria inovadora

Promotores anunciaram parceria com o objectivo de criar “um
produto turístico de valor acrescentado” para a passagem de ano

Luís Matias reclama investimento para alavancar municípios do
interior

Quase 150 iniciativas para
celebrar Natal e Ano Novo 
Coimbra Atrair o maior número de pessoas ao coração da cidade é o objectivo
do programa que tem início a 6 de Dezembro e se prolonga até 6 de Janeiro
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