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Luisa Râpă
Luisa Râpă nasceu em 1992 em Cluj-Napoca, Roménia. Iniciou os 
seis estudos musicais aos cinco anos de idade tendo iniciado, aos 
dezasseis anos, o estudo de órgão na Academia de Música “Gheor-
ghe Dima”, na Roménia, onde foi aluna de Ursula Philippi e Maria 
Abrudan. Em 2019, foi agraciada com o prémio especial do júri no 
Concurso Internacional de Órgão em Korschenbroich. Em 2010 , 
foi vencedora do “TimOrgelfest” em Timișoara. Como cravista, foi 
agraciada, em 2011 e 2013, com os prémios em Música de Câmara 
do Festival “La Stravaganza” realizado na Roménia. Em 2014/15 foi 
bolseira do Deutscher Akademischer Austausch Dienst. Frequen-
tou masterclasses com o Bernhard Haas, Ben van Oosten, Henry 
Fairs, Christophe Mantoux , Balázs Szabó e Lázslo Fassang.
Luísa Rapa apresenta-se regularmente nos mais importantes festi-
vais de Órgão, tanto no seu país como no estrangeiro.
É Mestre em Órgão pela Universidade de Música de Würzburg, 
onde estudou Órgão com Christoph Bossert e frequenta o Mes-
trado em Música Sacra na Universidade de Leipzig onde estuda 
Órgão com Martin Schmeding.

•

Sobre o Orgão de Tubos
O dia 11 de Novembro, festa de São Martinho, foi jubilosamen-
te comemorado pela Comunidade Paroquial de São Martinho do 
Campo da 3.ª Vigararia Porto Aro-Norte o dia do Padroeiro São 
Martinho, com a bênção do novo Órgão de Tubos para a Igreja por 
D. Armindo Lopes Coelho, Bispo do Porto, realizando-se um Con-
certo Inaugural pelo organista António Manuel Esteiteiro.
Felizes em Deus, os campenses gratos ao mundo em cada um dos 
presentes, prepetuaram a esperança na paz, serenidade, ternura que 
a música trilha fazendo-nos aspirar a viver num mundo mais belo 
onde enfim nós filhos terrestres muito amados por Deus seremos 
como crianças felizes que receberam nesta noite um sinal redentor 
num raio de luz celeste enviado através de um sopro.
O sopro da Vida que os tubos do órgão benzido e inaugurado farão 
ecoar a cada instante eternizado como o dia 11 de Novembro de 
2005. (Inf.: Paróquia de S. Martinho do Campo).



PROGRAMA

Nicolaus BRUHNS (1665-1697)
“Grande” Prelúdio em mi menor 

•
Carl Philipp Emmanuel BACH (1714-1788)

Sonata em sol menor, Wq 70/6, H 87
•

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Prelúdio coral “Querido Jesus, estamos aqui”, BWV 731

•
Michelangelo ROSSI (ca.1601-1656)

Toccata Settima
•

Oskar Gottlieb BLARR (1934)
Melro no telhado

•
Johann Sebastian BACH (1685-1750)

“Grande” Prelúdio e Fuga em mi menor, BWV 548
•
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O Festival Internacional de Órgão e Música Sacra (FIOMS) surge, 
em linha com os grandes 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 Metropolita-
na do Porto, estimular o interesse das populações pela Música Sacra 
vocal e de órgão 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 entre os dias 30 de se-
tembro e 23 de outubro de 2021. Serão realizados quarenta e dois 
concertos em vinte e quatro das mais emblemáticas igrejas do Por-
to, 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 res-
tauro” pelo mestre-organeiro 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 diá-
logo com as diversas entidades públicas e privadas da região, em 
torno da elaboração de uma proposta de oferta cultural no domínio 
da Música Sacra vocal e de órgão que vá, o mais possível, ao encon-
tro das especificidades e necessidades próprias de cada localidade 
e que sirva, sob o ponto de vista cultural, os interesses das popu-
lações.  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 comprovado 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, 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 Internacionais de Órgão e Música Sacra.

•


