
DECLARAÇÃO

No âmbito da comemoração do seu 25.º aniversário, a d’Orfeu Associação Cultural submeteu no dia

23 de dezembro de 2020 um requerimento de atribuição do Estatuto de En%dade de Interesse Histórico e

Cultural Local, tendo associado um parecer da Junta de Freguesia para este mesmo efeito.

Para os devidos efeitos, a Câmara Municipal de Águeda reconhece o Estatuto de En%dade de Interesse

Histórico e Cultural Local à d’Orfeu Associação Cultural de acordo com o aprovado em reunião de execu%vo

do 6 de abril de 2021, de acordo com os requisitos exigidos pela Lei nº 42/2017 de 14 de junho, e nos termos

dos  números  1  e  3  do  ar%go  6º  da  Lei  nº  42/2017,  de  14  de  junho,  e  do  ar%go  101º  do  Código  do

Procedimento Administra%vo, com a seguinte redação:

A d’Orfeu é uma associação cultural fundada a 4 de dezembro de 1995, completando no ano de 2020,

25 anos de a%vidade. Desde a sua cons%tuição tem sido interveniente direta no dinamismo cultural e ar?s%co

do concelho de Águeda. A intensa intervenção cultural da associação, nos domínios da formação, criação e

programação tem sido alvo de inúmeras dis%nções: Estatuto de Interesse Cultural, atribuído pelo Ministério

da Cultura (1998); Declaração de U%lidade Pública, reconhecida pela Presidência do Conselho de Ministros

(2001); beneficiária de apoios estatais  à cultura por  via do Ministério da Cultura/Direção-Geral  das  Artes

(desde  2005);  atribuição,  em  finais  de  2013,  da  Medalha  de  Mérito  Cultural,  uma  dis%nção  do  Estado

Português e maior condecoração oficial da história da d’Orfeu; em 2015, o Fes%m obteve o selo de qualidade

EFFE (Europe For Fes%vals, Fes%vals for Europe), dis%nção que tem sido renovada a cada ano; em 2016, o

projeto ar?s%co-social opÁ! – orquestra percussiva de Águeda recebeu Menções Honrosas do Prémio “Acesso

Cultura” e do Prémio “Boas Prá%cas do Associa%vismo Juvenil” do IPDJ; em 2017, o Fes%val i!  recebeu o

Prémio Ibérico Rosa María García Cano como “Mejor inicia%va de programas educa%vos y de promoción de

las Artes Escénicas para infancia y juventud” da Asociación Civitas, no decorrer da 20ª Feria de Teatro de

Cas%lla y León, em Ciudad Rodrigo  (Espanha);  ainda em 2017, a d’Orfeu recebeu o Prémio CCD 2017 da
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Fundação INATEL pelo projeto opÁ!, bem como, depois da Menção Honrosa do ano anterior, o Prémio “Boas

Prá%cas do Associa%vismo Juvenil” – Região Centro.

Águeda, 12 de abril de 2021

A Vereadora da Câmara Municipal,

(conforme despacho n.º 49/2017, de 31 de outubro)

(Dra. Elsa Corga)
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