
Bracara Augusta com corte de 30 nos apoios

Governo extingue Fundação
Cidade deGuimarães
O Governo decidiu ex

tinguir a Fundação Cida
de de Guimarães ainda
este ano e recomendou a
redução de 30 por cento
dos apoios públicos con
cedidos à Fundação Bra
cara Augusta de Braga
A resolução do Conselho
de Ministros ontem publi
cada determina ainda o
cancelamento do registo
da Fundação Associação
Académica da Universi
dade do Minho mas con
corda com a manutenção
da Fundação Carlos Lloyd
Braga da Universidade do
Minho e comaFernãoMa
galhães para o Desenvol
vimento do Instituto Po
litécnico de Viana
OGovernoconcorda ain

da com a proposta apre
sentada pela Fundação
Maestro José Pedro e da
Fundação Gil Eannes am
bas de Viana do Castelo
mas discorda da proposta
da Fundação da Bienal de
Arte deCerveira apesar de
a autarquia já ter garanti
do que vai prosseguir com
a atividade texto junto
Entre as fundações visa
das foi também retirado
o apoio financeiro às fun
dações Oriente e Casa de
Mateus e reduzido em 30
por cento os apoios a 14
fundações nomeadamente
a da Casa da Música
Na resolução do Conse

lho de Ministros é ainda
tornado público um corte
de 20 à Fundação Centro
Cultural de Belém em Lis
boa e o cancelamento do
estatuto de utilidade públi
ca à Fundação Manuel Si
mões também na capital
cuja ação é a preservação
do espólio da Estoril Dis
cos e o estudo e divulga
ção do fado
Entre as 14 fundações

que têm um corte de 30
o Governo pretende ain
da este ano que a Fun

dação para os Estudos e
Formação Autárquica pas
se para a alçada da Fun
dação da Associação Na
cional dosMunicípios Por
tugueses Relativamente à

Fundação da Juventude
que terá também um cor
te de 30 nos apoios pe
cuniários o Governo irá
estudar a possibilidade de
a integrar ainda este ano

no Instituto Português do
Desporto e Juventude
Asoutras fundações que

terão cortes de 30 nos
apoios estatais são a do
Coa Parque Arpad Szé
nes Vieira da Silva Bata
lha de Aljubarrota Braca
ra Augusta Casa da Músi
ca ConservatórioRegional
de Gaia de Arte Contem
porânea Coleção Berardo
Serralves Museu do Dou
ro Pedro Ruivo e Ricardo
Espírito Santo Silva
Em setembro o Gover

no propunha a extinção
da Fundação Côa Parque
que gere oMuseu do Côa e
o Parque Arqueológico do
Vale do Côa mas reviu a
posição e decidiu que irá
apenas fazer um corte de
30 no financiamento pú
blico A resolução do Go
verno aplica se a um uni
verso de 423 fundações
das quais apenas 98 man
têm os termos da sua re
lação com o Estado lê se
no documento Deste uni
verso 132 fundações irão
receber propostas de alte
ração que envolvem reco
mendações extinções re
dução total ou parcial de
apoios financeiros ou a
cessação do estatuto de
utilidade pública
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