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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. 

OLIVER PENIN
Nascido em 1981, Olivier Penin iniciou os seus 
estudos musicais aos 5 anos de idade. Em 1994, 
começou a estudar órgão com Jean-Baptiste 
Fourest e Daniel Martine e, em 1996, com 
David Noël-Hudson. Estudou composição 
com Ronan Maillard e, a partir de 2006, es-
tudou improvisação com Jacques Taddei. Em 
2009, ganhou o Prémio Bettencourt-Schueller. 
Em 2004, foi nomeado organista co-titular 
da basílica de Santa Clotilde em Paris e, em 
2012, passou a ser organista titular do grande 
órgão. Em 2013, gravou um CD com o título 
«Hommage aux maîtres de Sainte Clotilde», 
tendo recebido excelentes elogios da crítica 
especializada. Em 2016, gravou um novo CD, 
numa homenagem a César Franck. É frequen-
temente convidado por coros e orquestras a in-
terpretar algumas das obras cimeiras do reper-
tório organístico, desde o período barroco até 
aos nossos dias. Criou, com Marc Korovitch, 
o ensemble Basilica, um ensemble profissio-
nal que se dedica à inter-pretação de música 
para coro e órgão. Tem participado em diversos 
festivais e concertos, tanto no seu país como 
no estrangeiro, quer como organista, quer inte-
grando o júri de concursos internacionais. 

•

SOBRE O ORGÃO DE TUBOS 
O Grande Órgão de Tubos da Igreja da 
Senhora da Conceição foi construído por 
Georges Heintz em 1998 e inaugurado no dia 
11 de outubro do mesmo ano.
Este instrumento tem um total de 2660 tubos. 
O maior tubo é feito em metal e mede 6,1 m 
de altura. O tubo mais pequeno mede apenas 
15mm. O Órgão tem 11m de altura, 6,6 m de 
largura e 2,7m de profundidade, e pesa 12 tone-
ladas. Possui 39 registos, distribuídos por três 
teclados e pedaleira. 



PROGRAMA

Charles PIROYE (ca. 1668/72-ca. 1730)
A benção

•
Johann Sebastian BACH (1685-1750)

Prelúdio coral “Tende piedade meu Deus”, BWV 721
Chaconne, BWV 1004 (transcrição para órgão: Henri Messerer)

•
Felix MENDELSSOHN (1809-1847)

Sonata n°6 “Pai nosso que estais no céu”, op. 65 (variação coral)
•

C. SAINT-SAËNS (1835-1921)
O cisne, R. 125 (transcrição para órgão: Alexandre Guilmant)

•
Gabriel PIERNÉ (1863-1937)

Prelúdio, op. 29, n°1
•

Sergei RACHMANINOV (1873-1943)
Vocalizo, op 34 n°14 (transcrição para órgão: Reitze Smits)

•
Isaac ALBÉNIZ (1860-1909)

Asturias-Lenda, op. 47 nº 1 (transcrição para órgão: Olivier Penin)
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14 OUT · 21h30 
IGREJA DE Nª Sª DA LAPA 
Moços do Coro 
Direção: Nuno Miguel  
de Almeida, Portugal
 •
16 OUT · 21h30 
IGREJA DE CEDOFEITA 
Concerto de homenagem  
ao Dr Paulo Cunha e Silva
Orquestra Sinfónica da ESMAE/IPP 
Organista: Ilaria Centorrino, Itália 
Direção: José Eduardo Gomes, Portugal
 •
17 OUT · 15h00 
IGREJA DE SÃO JOÃO NOVO 
“Uma conservação - Um restauro”
À conversa com o mestre organeiro  
Dinarte Machado 
 •
19 OUT · 21h30 
SÉ CATEDRAL DO PORTO
Concerto comemorativo do 36º aniversário  
do Grande Órgão de Tubos
Órgão: Christian Bischof, Alemanha

ROTEIRO DOS
ÓRGÃOS HISTÓRICOS
15 OUT 
15h · Igreja da Trindade · Jorge Silva
16h · Capela das Almas · António Pedrosa
17h · Igreja de S. Ildefonso · Nicolas Pichon
 •
16 OUT 
10h · Igreja de São Lourenço · Nicolas Pichon
11h · Igreja Privativa SCMP · Jorge Silva
12h · Igreja de São Francisco · António Pedrosa
16h ·  Igreja de S. Bento da Vitória · António Pedrosa
17h · Igreja das Carmelitas · Jorge Silva
18h · Igreja dos Clérigos · Nicolas Pichon
 •
22 OUT 
15h · Igreja da Trindade · Bruno Baptista
16h · Capela das Almas · Géraud Guillemot
17h · Igreja de S. Ildefonso · André Bandeira
 •
23 OUT
10h · Igreja de São Lourenço · André Bandeira
11h · Igreja Privativa SCMP · Bruno Baptista
12h · Igreja de São Francisco · Géraud Guillemot
16h ·  Igreja de S. Bento da Vitória · Michal Markusewsky 
17h · Igreja das Carmelitas · Géraud Guillemot
18h ·  Igreja dos Clérigos · Pablo Márquez Caraballo

+ informações e programação do FIOMS 

www.fioms.pt
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