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O Festival Internacional de Órgão e Música 
Sacra (FIOMS) surge, em linha com os gran-
des festivais internacionais de órgão realizados 
no Porto até 2015, com o objetivo de preservar, 
promover e valorizar o vasto e rico património 
organístico da Diocese e Área Metropolitana 
do Porto, e de estimular o interesse das popu-
lações pela Música Sacra vocal e de órgão. O 
FIOMS procura, adicionalmente, incentivar o 
despertar de novos talentos, através da criação 
e implementação de uma proposta de oferta 
cultural para a região, que seja regular, bem ar-
ticulada e sustentável. 
Nesta primeira fase, o FIOMS decorrerá en-
tre os dias 30 de setembro e 23 de outubro 
de 2021. Serão realizados 42 concertos em 24 
das mais emblemáticas igrejas do Porto, Maia, 
Valongo e Gondomar. Contará com a presença 
de 24 organistas nacionais e estrangeiros, três 
maestros, dois coros, um ensemble de músi-
ca antiga e uma orquestra sinfónica. Incluirá 
ainda uma palestra com o título “Uma conser-
vação – Um restauro”, pelo mestre-organeiro 
Dinarte Machado, responsável pelo restauro 
dos seis órgãos da Basílica do Palácio Nacional 
de Mafra. 
O FIOMS tem o firme propósito de continuar 
a trabalhar, em diálogo com as diversas enti-
dades públicas e privadas da região, em torno 
da elaboração de uma proposta de oferta cul-
tural no domínio da Música Sacra vocal e de 
órgão que vá ao encontro das especificidades e 
necessidades próprias de cada localidade e que 
sirva os interesses culturais 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 Metropolitana do Porto. 
Pelo património de inestimável valor compro-
vado pela existência de mais de uma centena de 
órgãos de tubos espalhados por toda a Diocese 
e pelo enorme potencial de desenvolvimento 
turístico da Área Metropolitana do Porto, acre-
ditamos que o FIOMS poderá contribuir, de 
forma ímpar, para a afirmação da região, não 
só a nível nacional, mas também internacio-
nal, colocando-a na rota dos grandes Festivais 
Internacionais de Órgão e Música Sacra. 

SOBRE O PROGRAMA
A diversidade poética associada ao culto ma-
riano tem sido expressa, ao longo da história 
da música e das artes, por inúmeros artistas, 
das mais diversas áreas. Neste âmbito, o en-
semble CUORE ARMONICO propõe um 
programa que apresenta diversos “quadros 
marianos”, como o da anunciação do anjo 
Gabriel, ou da figura sofrida e contemplativa 
da Pietà. O programa percorre obras de com-
positores dos finais do século XVI até meados 
do séc. XVIII, que se destacaram na evolu-
ção estilística ocorrida durante este período. 
Integrando obras vocais e instrumentais, o 
programa inicia com repertório de compo-
sitores italianos que tiveram uma influência 
decisiva na transição do renascimento para o 
barroco musical, com o denominado stile nuovo, 
terminando com obras de compositores repre-
sentativos do opulento barroco alemão.

•

CUORE ARMONICO
Após vários anos de partilha musical dos 
intérpretes, ora em contexto académico, ora 
profissional, CUORE ARMONICO surge 
em 2019. A partir de práticas interpretativas 
históricas e contextualizadas em instrumen-
tos da época, o ensemble dedica-se à apresen-
tação de obras do renascimento ao barroco 
europeu, com diversas formações adequadas 
aos diferentes programas. Para além de pro-
gramas mais ecléticos, o ensemble apresenta 
regularmente propostas temáticas, associadas 
a épocas, compositores e estéticas específicas, 
abrangendo repertório vocal, instrumental, 
secular ou sacro. 

•

INTÉRPRETES
Rita Venda, soprano
Ana Carvalho, violino barroco
Xurxo Varela, viola da gamba
Pedro Martins, tiorba e guitarra barroca
Diogo Zão, órgão



Dolce Maria
•

PROGRAMA

ANTONIO BERTALI (1605-1669)
Ciaccona em DóM

•
FRANCESCA CACCINI (1587-1641)

Maria, dolce Maria
•

CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643)
Salve Regina, SV 327

Exulta filia Sion, SV 303
•

GIROLAMO FRESCOBALDI (1583-1643)
Canzon Terza, Canzoni da sonare - libro primo

•
GIOVANNI GIROLAMO KAPSBERGER (1580-1651)

Figlio dormi
• 

GIOVANNI FELICE SANCES (ca.1600-1679)
Stabat Mater

•
DIETERICH BUXTEHUDE (1637-1707)
Trio Sonata VI em Rém, op. 1, BuxWV 257

•
GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767)

Cantata para a Festa da Anunciação da Virgem Maria
“Gott will Mensch und sterblich werden” TWV 1: 694

Aria: Immanuel ist da! Triumph, hallelujah!
•



13 OUT · 21h30
MOSTEIRO DE MOREIRA
Órgão: Ignace Michiels, Bélgica
 •
14 OUT · 21h30
IGREJA DE S. TIAGO  
DE MILHEIRÓS
Órgão: Radoslaw Marzec, Polónia
 •
15 OUT · 21h30
IGREJA DE Nª Sª DA MAIA
Órgão: Ilaria Centorrino, Itália
Orquestra Sinfónica da ESMAE/IPP 
Direção: José Eduardo Gomes
 •
16 OUT · 21h30
IGREJA DE S. FAUSTINO  
DE GUEIFÃES
Órgão: Andrés Cea Galán, Espanha
 •
17 OUT · 17h
MOSTEIRO DE MOREIRA
Órgão: Marie-Ange Laurent, França

CICLO DE PEQUENOS  
CONCERTOS · SALÃO NOBRE
CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA
 •
12 OUT · 12:30 
Órgão: Roman Hauser, Áustria
 ·
13 OUT · 12:30 
Órgão: Diogo Zão, Portugal
Soprano: Rita Venda, Portugal
 ·
15 OUT · 12:30 
Órgão: Radoslaw Marzec, Polónia
 ·
16 OUT · 12:30
Órgão: Ilaria Centorrino, Itália
 ·
17 OUT · 12:30 
Órgão: Andrés Cea Galán, Espanha
 ·
18 OUT · 12:30 
Órgão: Marie-Ange Laurent, França

+ informações e programação do FIOMS 

www.fioms.pt
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