
Ministro da Cultura visitou as gravuras pela primeira vez, com o novo administrador, Bruno Navarro, guiados pela anterior diretor do Parque, António Martinho Batista

Projeto do Côa sem
margem para falhar
Arte rupestre Nova Administração espera reverter "dramático abandono"
a que as gravuras e o museu foram votados nos últimos anos
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• "É desta!" A convicção desta ex-
clamação, durante a tomada de

posse da nova Administração da
Fundação Côa Parque, vai conti-
nuar a ecoar nos próximos tem-
pos. Não há mais margem de erro
para tornar o Parque Arqueológi-
co e o Museu do Côa numa ânco-
ra de desenvolvimento da região
em que estão inseridos.

Foi a secretária de Fstado da
Ciência, Tecnologia e Ensino Su-
perior, Maria Fernanda Rollo, que
o disse. "É desta!" Porque 21 anos
após a criação do parque arqueo-
lógico, 20 anos de património na-
cional que se completam amanhã,
quase outros tantos de património
mundial e sete de museu, o Côa
tem tanto de certezas como de in-
terrogações. Tem andado sempre
aos tropeções nas vontades de
Lisboa, com quedas de recupera-
ção lenta.

Desde a resolução do Conselho
de Ministros de novembro de 2016

começaram a soprar no Côa ven-
tos de esperança, baseada, no-
meadamente, no pagamento das
dívidas da Fundação e na mudan-
ça dos estatutos. Agora, depois de
um quase vazio diretivo de três
anos, parque e museu têm final-
mente nova Administração, lide-
rada por Bruno Navarro.

O ministro da Cultura, Luís
Castro Mendes, espera que "mui-
to em breve se façam sentir os
efeitos da nova gestão, virada
para o desenvolvimento da re-
gião". E Bruno Navarro está bem
ciente dos desafios que tem pela
frente, para "fazer renascer a Fun-
dação" depois de um período
"dramático de abandono político
e agonia financeira, que ameaça-
va comprometer a natureza da
sua missão e a sua própria viabi-

lidade institucional".
O ministro considerou "urgen-

te" a salvaguarda dos testemunhos
arqueológicos e artísticos. Por
isso, anunciou que uma equipa
técnica da Direção-Geral do Patri-
mónio Cultural vai deslocar-se ao
Museu e ao Parque do Côa para
"avaliar as consequências do ato
de vandalismo", que dois indiví-
duos de Torre de Moncorvo con-
fessaram ter cometido sobre uma
rocha com gravuras, no dia 25 de
abril deste ano. A comissão vai
"estudar eventuais medidas de
conservação e restauro" e propor
"medidas preventivas tendentes a
evitar a ocorrência de casos seme-
lhantes".

O novo Conselho Diretivo está
a delinear um "ambicioso progra-
ma de ação de médio e longo pra-
zo". Porém, nota Bruno Navarro,
a "situação crítica" a que chegou
a Fundação impõe que se acuda
"com firmeza, prontidão e eficá-
cia a um conjunto de emergên-
cias", que tem "gerado intranqui-
lidade pública e condicionado o

regular funcionamento dos ser-
viços".

Desde segunda-feira que há
reuniões com os trabalhadores e
vai ser constituído um grupo de
trabalho interno para apresentar
um diagnóstico detalhado das
necessidades mais urgentes. "Es-
tamos convictos de que estão
criadas as condições necessárias
ao relançamento do Côa, como
projeto bem-sucedido de coesão
e desenvolvimento", frisou Na-
varro. •
Ministro anunciou
comissão que avaliará
consequências do ato
de vandalismo
ocorrido em abril

perfil :
De regresso
à terra que o
viu crescer

Presidente do Conselho Diretivo

da Fundação Côa Parque

Bruno Navarro

Bruno Navarro nasceu em
Coimbra em 1977, fez o Se-
cundário em Vila Nova de
Foz Côa e depois foi para
Lisboa estudar História na
Faculdade de Letras da
Universidade Clássica de
Lisboa. Depois da licencia-
tura fez ali um mestrado
em História Contemporâ-
nea e acabou por douto-
rar-se na Faculda-
de de Ciências e

Tecnologia da
Universidade
Nova. Além de
professor uni-
versitário é
também in-

,

vestigador na
Universidade
de Lisboa.

NOVO DIRETOR DEPENDE DE CONCURSO

Depois da reforma de António Martinho Baptista, o

novo diretor do Parque Arqueológico e do Museu do

Côa vai ser escolhido por concurso público internacio-
nal. Até lá, será nomeado um responsável interino.

CONFERÊNCIA DO PATRIMÓNIO EM FOZ CÔA

0 autarca de Foz Côa desafiou o ministro da Cultura a

realizar lá a conferência de abertura do Ano Internacio-

nal do Património Cultural, em 2018. 0 ministro rece-
beu-o "com muita simpatia", mas não prometeu.


