NOTA DE IMPRENSA
A Dr.ª Alexandra Cerveira Pinto Sousa Lima cessou no final do ano de 2010 as suas
funções enquanto Directora do Parque Arqueológico e Museu do Côa.
A ACÔA que, desde o processo da sua criação em Novembro de 2009,
acompanhou ao pormenor os seus últimos meses de desempenho nessas tão
exigentes funções, não pode deixar de manifestar publicamente o seu apreço pelo
alto grau de profissionalismo e dedicação ao serviço público demonstrado pela Dr.ª
Alexandra Lima no Vale do Côa.
Por outro lado, a sua sempre pronta colaboração com a ACÔA, merecem
igualmente o nosso público registo e reconhecimento.
Cumprindo duas comissões de serviço num total de seis anos, que prolongaram
aliás uma sua anterior colaboração com o próprio Parque Arqueológico e o já extinto
Centro Nacional de Arte Rupestre, a Dr.ª Alexandra Lima teve a sabedoria de ao
longo deste percurso ter tecido uma paciente reaproximação do Parque
Arqueológico quer com as autarquias e freguesias com territórios no interior do
Parque, quer e fundamentalmente com as populações que é suposto o Parque servir
permitindo tornar o PAVC parte integrante e decisiva da realidade local.
O ano de 2010 foi caracterizado pela concretização do Museu do Côa, cujo
processo de conclusão e abertura foi localmente conduzido pela Dr.ª Alexandra Lima
que, através de um grande trabalho de motivação da equipa que liderou e
ultrapassando dificuldades de vária ordem, acabou por ter o devido reconhecimento
junto da sociedade portuguesa.
Por outro lado, não queremos deixar de acentuar o facto da administração pública
estar a prescindir dos serviços de uma tão qualificada servidora pública, e da falta
que vai fazer a uma instituição onde deve imperar exactamente a criatividade e a
imaginação que caracterizam a postura e o trabalho da Dr.ª Alexandra Lima,
independentemente de quem a substitua (e há neste momento um vazio directivo no
PAVC/Museu do Côa, o que nos parece inadmissível), ou até da criação da prevista
Fundação Côa/Parque cuja implantação territorial hoje se aguarda sob grandes
interrogações.
Pensamos por tudo isso, que o contributo da Dr.ª Alexandra Lima para a causa do
Vale do Côa, uma causa nacional no interior mais profundo, não se esgotou na sua
passagem pela direcção do Parque Arqueológico e Museu do Côa, antes deverão
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prosseguir através de meios que juntos não deixaremos de encontrar e tentar
prosseguir.
Porque é de justiça este público reconhecimento, não podia a ACÔA deixar de
congratular-se pelo bom desempenho da passagem desta nossa confrade pelo Vale
do Côa, que tem sido afinal o reconhecido sucesso do próprio Museu do Côa, e
desejar-lhe simultaneamente votos de melhores dias nos serviços do ICNB onde a
partir de agora sabemos que passará a militar (porque é disso que se trata) a Dr.ª
Alexandra Cerveira Pinto Sousa Lima.
A Direcção da ACÔA
Vila Nova de Foz Côa
26 de Janeiro de 2011
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