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PABLO MÁRQUEZ CARABALLO
Pablo Márquez Caraballo nasceu em Valência 
(Espanha). Estudou Órgão, Cravo e Com-
posição no Conservatório de Valência, sob 
a orientação de Montserrat Torrent e Oscar 
Candendo. Em 2007, mudou-se para França 
onde continuou os seus estudos no Conserva-
tório de Toulouse e onde teve a oportunidade 
de trabalhar com Michel Bouvard (Órgão), 
Jan Willem Jansen (Cravo), Philippe Lefebvre 
(Improvisação) e Guy Ferla (Composição).  
Em 2009, prosseguiu os seus estudos em 
Amesterdão, tendo trabalhado com Pieter van 
Dijk. Durante este período, estudou também 
Cravo e Música Antiga no Royal Conserva-
toy de Haia com Fabio Bonizzoni, tendo a 
oportunidade de trabalhar também com Ton 
Koopman e Patrick Ayrton. Desde 2000 é or-
ganista da Catedral de Valência e desde 2006 
é também o organista principal do Coro da 
Catedral. Como solista e como membro de 
vários ensembles, tem dado numerosos con-
certos de órgão e cravo em Espanha, Portugal, 
França, Itália, Alemanha e Holanda, tendo 
participado nos mais importantes festivais de 
música e tendo a oportunidade de se apresen-
tar em inúmeros instrumentos históricos. Foi 
premiado no Concurso Internacional de Ór-
gão “Buxtehude”, realizado em Lübeck (Ale-
manha), e em várias composições suas foram 
premiadas, entre as quais “Al pie de la Cruz” 
(para trompete e órgão, editado pela Edito-
rial Ribera) e “Autour du La Deux esquisses 
pour flûte et clarinette”. De 2010 a 2012, foi 
organista assistente no Nicolaasbasiliek de 
Amsterdão (órgão Sauer, 1889). Desde finais 
de 2012 Pablo Márquez é o diretor artístico do 
Festival de Música Antiga da Catedral de Va-
lência e mais recentemente, do Festival Inter-
nacional de Órgãos da Catedral de Valência.
Atualmente é professor titular de cravo do 
Conservatório de Valência. Em setembro de 
2017 obteve o grau de Doutor em História 
pela Universidade de Valência com a nota má-
xima “cum laude” com a sua dissertação “Os 
órgãos da Catedral de Valência durante o sé-
culo XVI ao século XXI. História e evolução”.

UM TESOURO DE 
INESTIMÁVEL VALOR
Sem desprezar o enorme contributo de mui-
tos outros setores e instituições, creio po-
der afirmar que, no Ocidente, a Igreja é o 
principal agente produtor e difusor de arte 
e beleza. Consequentemente, de bens cultu-
rais. Em qualquer âmbito: da arquitetura à 
imaginária, da pintura às artes decorativas 
da paramentaria e da ourivesaria. Mas uma 
instância que, historicamente, com ela se re-
lacionou em grande parte, é a música.
Cabe-lhe a glória de a ter democratizado, fa-
vorecendo a composição, apelando ao acom-
panhamento musical dos grandes textos sa-
grados e pondo o povo a escutar e a cantar 
esses trechos, como verdadeira oração, em 
qualquer circunstância da vida: do batismo 
ao casamento, da Missa aos ritos fúnebres. 
E muito contribuiu para credibilizar ins-
trumentos que a acompanham, com óbvio 
destaque para o órgão, até há algum tempo 
conotado com a liturgia cristã.
Parece que a cidade do Porto possui a maior 
concentração dos mais excelentes órgãos do 
mundo: os de tubos! E na Diocese, muitas 
igrejas continuam a dotar-se deste instru-
mento particularmente apto para elevar 
a alma e favorecer o culto divino. Sinal de 
que o Porto sabe harmonizar uma tríade que 
muito nos enobrece: culto, órgão e música 
sacra. Isto é: culto e cultura.
Por esta razão, entra como em casa própria 
o programado Festival Internacional de Ór-
gão e Música Sacra. O primeiro de uma sé-
rie que se espera longa e ininterrupta. E que 
muito contribuirá para colocar esta cidade 
episcopal nas bocas do mundo culto. Con-
sequentemente, para incentivar composito-
res e executantes, fomentar uma faceta do 
turismo cultural e, em última análise, gerar 
contrapartidas económicas.
Agradeço ao Prof. Filipe Veríssimo esta ini-
ciativa que vai mobilizar vontades e fazer 
história.

D. Manuel Linda. Bispo do Porto 



PROGRAMA

¡A las armas! La vida del noble caballero
•

La vida cortesana
ANÓNIMO 

Entrada de Clarines, antes de tocar canciones 
(Extraída de Flores de Música de Antonio Martín y Coll)

·
Sebastián AGUILERA DE HEREDIA (1561-1627)

Obra de octavo tono alto: Ensalada 
·

ANÓNIMO 
Bayle del Gran Duque

Pavana
Españoleta

(Extraídas de Flores de Música de Antonio Martín y Coll)
•

El amor cortés
Antonio de CABEZÓN (1510-1566)

Diferencias sobre “el Canto del Cavallero” 
Diferencias sobre el canto de “La Dama le demanda” 

•
La Providencia Divina

Francisco FERNÁNDEZ PALERO (1533-1597)
Ave, Maris Stella 

•
El fragor de la Batalla

Joseph XIMÉNEZ (1601-1672)
Batalla de 6º tono 

•
La Victoria

Joan CABANILLES (1644-1712)
Tiento lleno de 6º tono
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+ informações e programação do FIOMS 

www.fioms.pt

O Festival Internacional de Órgão e Músi-
ca Sacra (FIOMS) surge, em linha com os 
grandes festivais internacionais de órgão rea-
lizados no Porto até 2015, com o objetivo de 
preservar, promover e valorizar o vasto e rico 
património organístico da Diocese e Área Me-
tropolitana do Porto, estimular o interesse das 
populações pela Música Sacra vocal e de ór-
gão e incentivar o despertar de novos talentos 
através da criação e implementação de uma 
proposta de oferta cultural para a região que 
seja regular, bem articulada e sustentável.
Nesta primeira fase, o FIOMS decorrerá en-
tre os dias 30 de setembro e 23 de outubro 
de 2021. Serão realizados quarenta e dois 
concertos em vinte e quatro das mais em-
blemáticas igrejas do Porto, Maia, Valongo e 
Gondomar. Contará com a presença de vinte 
e quatro organistas nacionais e estrangeiros, 
três maestros, dois coros, um ensemble de 
música antiga, uma orquestra sinfónica e 
incluirá uma palestra com o título “Uma 
conservação – Um restauro” pelo mestre-or-
ganeiro Dinarte Machado, responsável pelo 

restauro dos seis órgãos do Basílica do Palácio 
Nacional de Mafra.
O FIOMS tem o firme propósito de continuar a 
trabalhar, em diálogo com as diversas entidades 
públicas e privadas da região, em torno da elabo-
ração de uma proposta de oferta cultural no do-
mínio da Música Sacra vocal e de órgão que vá, 
o mais possível, ao encontro das especificidades 
e necessidades próprias de cada localidade e que 
sirva, sob o ponto de vista cultural, os interesses 
das populações.  A partir de 2022, o FIOMS 
dará início, de forma gradual, ao alargamento da 
sua área de ação a toda a Diocese e Área Metro-
politana do Porto.
Pelo património de inestimável valor comprova-
do pela existência de mais de uma centena de 
órgãos de tubos espalhados por toda a Dioce-
se e pelo enorme potencial de desenvolvimen-
to turístico da Área Metropolitana do Porto, 
acreditamos que o FIOMS poderá contribuir, 
de forma ímpar, para a afirmação da região não 
só a nível nacional, mas também internacional, 
colocando-a na rota dos grandes Festivais Inter-
nacionais de Órgão e Música Sacra.


