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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros

Despacho n.º 3137/2021

Sumário: Declara a utilidade pública da Associação M4rvão 1nternational Mus1c F3stival.

Declaração de utilidade pública

A Associação M4rvão 1nternational Mus1c F3stival, pessoa coletiva de direito privado 
n.º 510893317, com sede no concelho de Marvão, vem desenvolvendo, desde 18 de novembro 
de 2013, relevantes atividades de interesse geral no âmbito da promoção da cultura, designada-
mente da música clássica.

A Associação organiza o Festival Internacional de Música de Marvão (FIMM), que procura 
reunir anualmente, na vila alentejana de Marvão, um elenco nacional e internacional de músicos 
de elevada qualidade, procurando a internacionalização da oferta e da vida cultural na região e 
histórica do Alentejo, que decorre em espaços culturais do concelho.

A Associação aposta na qualidade no FIMM através da criação de programas criteriosos e 
da seleção de músicos ímpares de modo a atrair amantes da música clássica da Europa e do 
Mundo, bem como constituir uma das melhores referências para a educação musical das novas 
gerações.

O reconhecimento do sucesso inequívoco do FIMM deve -se designadamente às orquestras 
sinfónicas nacionais e europeias, grupos de música coral, instrumentistas e cantores líricos na-
cionais e internacionais, bem como a outras várias atividades paralelas, nomeadamente, cinema, 
exposições, música para crianças, visitas guiadas e conferências, divulgação de jovens talentos 
nacionais, gastronomia e cooperações culturais com parceiros transfronteiriços.

Por estes fundamentos, conforme exposto na informação n.º DAJD/72/2020 do processo admi-
nistrativo n.º 31/UP/2018 instruído na Secretaria -Geral da Presidência do Conselho de Ministros, e 
no uso dos poderes que me foram subdelegados pela Ministra de Estado e da Presidência através 
do Despacho n.º 1338/2020, de 24 de janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 21, 
de 30 de janeiro de 2020, declaro a utilidade pública da Associação M4rvão 1nternational Mus1c 
F3stival, nos termos do Decreto -Lei n.º 460/77, de 7 de novembro, na sua redação atual.

17 de março de 2021. — O Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, 
André Moz Caldas.
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