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5º FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE MARVÃO 

 

20-29 JULHO 
 

: 

- 3 concertos de prelúdio, antes do Festival (26 Junho Torre de Palma Wine 
Hotel, Monforte; 13 e 18 Julho Valência de Alcântara, Espanha) 

 

- Cerca de 40 concertos e outros eventos em 10 dias 

 

- Esperam-se mais de 6.000 visitantes (dados de 2017) 
 

- Mais de 300 artistas, provenientes de mais de 20 nacionalidades 
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- Edição com a maior participação de músicos Portugueses até à data 

 

- Concertos em Marvão, Monforte, Ammaia, Valência de Alcântara, Portalegre 
e pela primeira vez em Castelo de Vide 

 

- Estreia da Orquestra da Extremadura (Espanha) em Marvão 

 

- Cerca de 45 parceiros institucionais, Portugueses e estrangeiros 

 

- promotores: Entidade Regional de Turismo do Alentejo e do Ribatejo, 
Câmara Municipal de Marvão, Câmara Municipal de Portalegre, 

Ayuntamiento de Valência de Alcântara (Espanha), Torre de Palma Wine 
Hotel, Monforte 

 

- o FIMM é já o maior festival de música clássica em Portugal 

 

 

 

Notícias:  
 

- Diário de Notícias, 1 de Março 2018: 

 

https://www.dn.pt/lusa/interior/festival-internacional-de-musica-do-marvao-com-

numero-recorde-de-interpretes-portugueses-9153317.html 

 

- Jornal Público, 16 de Abril 2018: 

 

https://www.publico.pt/2018/04/16/local/noticia/festival-internacional-de-musica-do-

marvao-tera-40-concertos-de-20-a-29-de-julho-1810541 

 

 

 

 

https://www.dn.pt/lusa/interior/festival-internacional-de-musica-do-marvao-com-numero-recorde-de-interpretes-portugueses-9153317.html
https://www.dn.pt/lusa/interior/festival-internacional-de-musica-do-marvao-com-numero-recorde-de-interpretes-portugueses-9153317.html
https://www.publico.pt/2018/04/16/local/noticia/festival-internacional-de-musica-do-marvao-tera-40-concertos-de-20-a-29-de-julho-1810541
https://www.publico.pt/2018/04/16/local/noticia/festival-internacional-de-musica-do-marvao-tera-40-concertos-de-20-a-29-de-julho-1810541
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Outras novidades e elementos de grande destaque para o 5ºFIMM: 

 

- CONCERTO ESPECIAL: ANTÓNIO VICTORINO D'ALMEIDA E ERIKA 
PLUHAR (terça 24 Julho, 17:00, Castelo de Vide)  
 

- DUPLO CONCERTO ESPECIAL: DAVID JAMES & FRIENDS (EX-HILLIARD 

ENSEMBLE), sábado 28 Julho, 23:00 e 00:00, na CISTERNA DO CASTELO. Os 

famosos Hilliard Ensemble nasceram em 1974 e duraram até 2014, altura em 
que o grupo se desmembrou. Em 2018 voltam a encontrar-se para uma 
participação especial no FIMM. 
 

- GALA DE ABERTURA (20 Julho, 19:30, Castelo de Marvão) com a Orquestra 
do Estado de Atenas, em estreia absoluta em Portugal 

 

- Visita Oficial de Sua Excelência o Presidente da República e do Corpo 

Diplomático no dia 21 de Julho (aprox. 120 pessoas) 
 

- PIQUENIQUE MUSICAL (sexta 27 Julho, às 18h00), idealizado pelo Chef José 

Júlio Vintém, para 400 pessoas, na Quinta dos Olhos d'Água - Marvão (antiga 

sede do ICNF - Instituto para a Conservação da Natureza e das Florestas), com 

um programa musical muito especial e que não tem a ver com música 
clássica: ‘Bafos de Baco’, grupo de cante de Cuba do Alentejo e Adufeiras de 

Idanha-a-Nova 

 

- FADO com RODRIGO COSTA FÉLIX (21 Julho, 23:00, Cisterna do Castelo) 

 

- Requiem de Mozart com CORO GULBENKIAN e ORQUESTRA DE CÂMARA 
DE COLÓNIA 

 

- CONCERTO AGEAS | MÚSICA DE CÂMARA (23 Julho, 19:30), onde o próprio 

Maestro Christoph Poppen participa como violinista 

 



	 4	

- ESPAÇO PARA CRIANÇAS "CORAÇÃO DELTA”, pela primeira vez os pais 

poderão contar com o apoio de um espaço dedicado, onde poderão deixar os 

mais pequenos com tranquilidade, enquanto assistem aos concertos 
direccionados para adultos. 
 

- SUSTENTABILIDADE / RESPONSABILIDADE AMBIENTAL / MOBILIDADE 

ELÉCTRICA: com o apoio do grupo A MATOSCAR e do Município de Marvão, 

pela primeira vez será implementado um projecto de mobilidade eléctrica em 
Marvão, durante o Festival, onde apenas os veículos sem motores de 
combustão (eléctricos ou híbridos) poderão circular dentro da vila muralhada. 
O objectivo deste projecto pioneiro será contribuir para criar um ambiente 

com menos poluição e menos ruído durante o festival, para que a melhor 
música clássica se possa fundir na perfeição com o cenário único de Marvão, 

criando uma atmosfera perfeita. 

 

- MARVÃO FESTIVAL ORCHESTRA: a orquestra do festival de Marvão, 
formada por músicos profissionais, estudantes de música e amadores de nível 

avançado, tem sido um enorme sucesso. Recebeu este ano mais de 150 

candidaturas de participantes de tudo o mundo (incluindo Rússia e Kosovo, 

Estados Unidos da América, Brasil e México). 

 

 

 

ALGUNS DADOS SOBRE A VILA DE MARVÃO 

 

- Tem menos de 100 habitantes a viver em permanência 

- Vila mais alta de Portugal 
- Situa-se no topo da Serra do Sapoio, a uma altitude de 860 metros, em pleno 
Parque Natural da Serra de São Mamede 

- Sede de município com cerca de 3000 pessoas 

- Localiza-se junto à fronteira com Espanha 
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MAIS INFO: marvaomusic.com 

 

 

 

 

http://marvaomusic.com/

