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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 iniciati-
va que vai mobilizar vontades e fazer história.

D. Manuel Linda, Bispo do Porto 

CHRISTIAN BISCHOF
Christian Bischof é uma das jovens estrelas em 
ascensão do órgão e da música sacra na Europa.
Cresceu em Bamberg e dirige o programa de 
música sacra na grande igreja paroquial de 
Santa Margarida em Munique desde 2013.
Em 2020, tornou-se Vice-Diretor de Músi-
ca Diocesano na Arquidiocese de Munique 
e Freising, Alemanha. Além do seu traba-
lho como Especialista Certificado em Órgão 
(Associação de Especialistas em Órgãos da 
Alemanha), a sua versatilidade como músico 
também é solicitada como organista de con-
certos internacional.
Christian Bischof ganhou as suas primeiras 
experiências musicais no famoso coro do Re-
gensburger Domspatzen (Coro de Men and 
Boys de Regensburg). Depois de se formar 
nessa escola, estudou música sacra e per-
formance de órgão na State University for 
Music em Würzburg e no Conservatório de 
Piteå na Suécia. Como bolsista da Academic 
Endowment of German Bishops ’Conference, 
completou seus estudos em 2011 e recebeu o 
conceituado prêmio Artista.
As suas posições musicais anteriores em 
Bamberg, Würzburg, na Abadia Beneditina 
de Scheyern e em Nuremberg como o diretor 
artístico do Coro de Câmara de Nuremberg 
foram profissionalmente formativas. Ele gen-
tilmente elevou o nível de excelência e deixou 
impressões duradouras em cada um.
Foi professor na State University for Mu-
sic em Würzburg, em várias masterclasses, e 
também jurado. Numerosos concertos como 
maestro e organista levaram-no a muitos paí-
ses europeus, EUA, Belgrado e Rússia. Bischof 
é um artista convidado em muitos festivais, 
dedica-se à prática da performance histórica e 
trabalha com conjuntos sonoros originais. Na 
sua prolífica atividade de concertos, Christian 
Bischof concentra-se na música antiga, bem 
como no repertório da era romântica alemã 
– mais particularmente no de Max Reger – 
e também nas obras de Olivier Messiaen. As 
gravações em CD foram feitas para o selo Or-
ganum Classic e Spectral.
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PROGRAMA

Anónimo espanhol (séc. XVII)
Batalha de 6º tom

•
JOHANN KASPAR KERLL (1845-1924)

Capriccio sopra il Cucu
•

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Fantasia em fá menor

•
GABRIEL FAURÉ (1845-1924)

Sicilienne de”Pelléas & Mélisande”
(transcrição para órgão de L. Robilliard)

•
CHARLES-MARIE WIDOR (1844-1937)

Sinfonia nº 6 em sol menor, op. 42 Nr. 2 (1887)
I. Allegro
II. Adagio

III. Intermezzo
IV. Cantabile

V. Final
•
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O “Festival Internacional de Órgão e Música Sa-
cra” assume-se como uma oportunidade única de 
promover a região, a cultura portuense e portu-
guesa pelo mundo, através da música e da mostra 
dos seus exemplares únicos, espalhados por igre-
jas paradigmáticas da cidade do Porto.
O Centro Histórico do Porto tem um notável va-
lor universal pelo seu tecido urbano e pelos seus 
inúmeros edifícios seculares, incluindo igrejas, 
que testemunharam o desenvolvimento, ao longo 
do último milénio, de uma cidade europeia virada 
para o ocidente, cujas ligações comerciais e cultu-
rais, transformaram o Porto na cidade cosmopo-
lita que hoje conhecemos.
No Porto, o FIOMS integrará quatro grandes 
concertos e um roteiro dos órgãos históricos, que 
permitirá às pessoas conhecer as igrejas e cape-

las do centro histórico e toda a sua sonoridade, 
contando com a presença de alguns dos melhores 
organistas nacionais e internacionais.
O Município do Porto associa-se a este evento 
pela sua qualidade artística, mérito e relevância 
cultural enquanto mostra da riqueza e diversidade 
do património organístico existente no concelho.
O FIOMS é, assim, uma iniciativa estratégica 
para o prestígio e projeção internacional da ci-
dade, através de uma programação de excelência, 
que convoca um conjunto de valores que a autar-
quia entende como prioritários no Porto contem-
porâneo: a educação cultural, musical e artística, 
e a qualificação da oferta cultural

Rui Moreira
Presidente da Câmara Municipal do Porto

ROTEIRO DOS ÓRGÃOS  
HISTÓRICOS DO PORTO

•
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


