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UM TESOURO DE INESTIMÁVEL VALOR
Sem desprezar o enorme contributo de muitos ou-
tros setores e instituições, creio poder afirmar que, 
no Ocidente, a Igreja é o principal agente produtor 
e difusor de arte e beleza. Consequentemente, de 
bens culturais. Em qualquer âmbito: da arquitetu-
ra à imaginária, da pintura às artes decorativas da 
paramentaria e da ourivesaria. Mas uma instância 
que, historicamente, com ela se relacionou em gran-
de parte, é a música. Cabe-lhe a glória de a ter de-
mocratizado, favorecendo a composição, apelando 
ao acompanhamento musical dos grandes textos 
sagrados e pondo o povo a escutar e a cantar es-
ses trechos, como verdadeira oração, em qualquer 
circunstância da vida: do batismo ao casamento, 
da Missa aos ritos fúnebres. E muito contribuiu 
para credibilizar instrumentos 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 instrumento 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 pró-
pria o programado Festival Internacional de Órgão 
e Música Sacra. O primeiro de uma série que se 
espera longa e ininterrupta. E que muito contribui-
rá para colocar esta cidade episcopal nas bocas do 
mundo culto. Consequentemente, para incentivar 
compositores e executantes, fomentar uma faceta 
do turismo cultural e, em última análise, gerar con-
trapartidas económicas. Agradeço ao Prof. Filipe 
Veríssimo esta iniciativa que vai mobilizar vontades 
e fazer história.
D. Manuel Linda. Bispo do Porto

MICHAL MARKUSZEWSKI
Nasceu em Varsóvia em 1980. Em 2004, graduou-
-se com distinção na Academia de Música Frederic 
Chopin em Varsóvia na classe de órgão Prof. Joachim 
Grubich e, em 2005, na classe de piano Prof. Kazi-
mierz Gierżod. Em 2007, concluiu a pós-graduação 
na Universidade das Artes de Berlim, onde estudou 
improvisação de órgão com o Prof. Wolfgang Seifen e, 
em 2008, na Escola Superior de Música de Würzburg 
onde estudou órgão com o Prof. Christoph Bossert. 

Obteve diversos prémios: 2º prémio no Concurso Po-
laco de Órgão Contemporâneo (1998), 1º prémio no 
Concurso Internacional de Órgão de Rumia (2000), 
bem como uma menção honrosa para a melhor exe-
cução de peças de J.S. Bach. Recebeu também um 
prémio do presidente da cidade de Gdańsk e o 3º pré-
mio no Concurso Internacional de Órgão em Züri-
ch-Wiedikon (2007). Em 2007, recebeu uma bolsa 
do Ministério da Cultura e Património Nacional da 
Polónia. Participou em recitais e festivais internacio-
nais na Polónia, Lituânia, República Checa, Holanda, 
Suíça, Noruega, Ucrânia, Eslováquia, Grã-Bretanha 
e em mais de 170 cidades na Alemanha. Participou 
em master classes ministradas por organistas famo-
sos como: Guy Bovet, Aleksander Fiseyski, Julian 
Gembalski, Lorenzo Ghielmi, Jean Guillou, Bernhard 
Haas, Naji Hakim, Rudolf Innig, Edgar Krapp, Oli-
vier Latry, Heribert Metzger, Peter Planyawski, Mar-
tin Sander, Christopher Stembridge. Colabora com 
diversos solistas de renome e com formações como o 
coro de câmara polaco Schola Cantorum Gedanensis, 
o coro Camerata Varsovia, a orquestra Camerata Ja-
náček, a orquestra Collegium instrumentale Bochum, 
as Jeunesses Musicales, etc. Fez várias gravações em 
CD (Organum Classics, Label Harp, DUX). A grava-
ção feita em órgãos históricos da Igreja Evangélica em 
Varsóvia (DUX 0707) recebeu uma indicação para o 
prémio da indústria musical polaca FRYDERYK em 
duas categorias. Markuszewski também fez várias 
gravações de rádio e TV. Apresentou em primeira 
audição mundial inúmeras obras polacas para órgão. 
Está envolvido em diversos projetos de restauro de 
órgãos históricos polacos sendo membro da Associa-
ção para Pesquisa e Conservação de Órgãos da Silésia 
(VEESO), Sociedade Alemã de Entusiastas de Órgãos 
GdO (desde 2001). Tem cooperado com os editores 
do Polish Internet Organ Inventory e já preparou 
documentação de mais de 350 órgãos históricos po-
lacos. Por sua iniciativa, foram realizados trabalhos 
de restauro do órgão histórico (construído por Schlag 
und Söhne) na Igreja Evangélica de Varsóvia (2004-
2008), onde é organista desde 2004. Há vários anos 
está envolvido na gestão de eventos e cultura. É fun-
dador e diretor artístico de um ciclo internacional de 
concertos de órgão no órgão histórico construído por 
Schlag und Söhne em 1900 na Igreja Evangélica de 
Varsóvia. Desde 2012, é professor de improvisação de 
órgão na Universidade de Música Fryderyk Chopin, 
em Varsóvia.



PROGRAMA

Michał Markuszewski (*1980)
Prelúdio e Fuga (improvisação em estilo barroco)

•
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Concerto nr. 1 em Ré Maior, BWV 972 (transcrição para órgão: M. Markuszewski) 

 1. Allegro
2. Larghetto
3. Allegro

•
Henri Constant Gabriel Pierné (1863-1937)  

Prelúdio
Cantilène  

•
César Franck (1822-1890)  

Peça para Grande Órgão em Lá Maior (1854)
Cantabile

•
August Freyer (1803-1883) 

Variações de um Concerto sobre o Hino Nacional Russo de A. Lvov, op. 2    
•

Michał Markuszewski (*1980) 
Improvisação sobre um tema dado 

•
Niels Wilhelm Gade (1817-1890) 

Prelúdio Festivo sobre o tema “Lobet den Herren”   
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Valongo é um concelho com um vasto e riquís-
simo património religioso, não sendo, por isso, 
por acaso que este se assume como uma das suas 
logomarcas.
O Festival Internacional de Órgão e Música Sa-
cra, para além de ser uma iniciativa de excelência, 
é um evento promotor das relíquias que encerram 
igrejas e capelas de Municípios da Área Metropo-
litana do Porto. 
É, por isso, com muito gosto que Valongo integra, 
mais uma vez, este projeto intermunicipal, que de-
correrá nas Igrejas Matrizes de Campo e Valongo, 
bem como no Santuário de Nossa Senhora do Bom 
Despacho da Mão Poderosa e de Santa Rita, em 
Ermesinde, onde organistas internacionais de alto 
gabarito nos proporcionarão momentos musicais 
de grande qualidade, dando vida aos imponentes 
órgãos de tubos existentes nesses templos sagrados.
Através da música sacra – apreciada por crentes e 

não crentes – damos, assim, a conhecer, não só os 
órgãos de tubos, como também inúmeros exempla-
res do espólio artístico e religioso do concelho, tão 
valioso e com tanto significado para a população 
local.
Termino agradecendo aos sacerdotes responsáveis 
pelas diferentes comunidades religiosas do Muni-
cípio por aceitarem este e outros projetos que têm 
sido desenvolvidos em prol da promoção do nos-
so património religioso, sensibilizando o público 
para a sua riqueza e para a importância de preser-
var e divulgar esta identidade cultural do nosso 
território, destacando-se a magnífica exposição 
do património artístico e religioso do concelho 
de Valongo «Arte in excelsis», patente no Museu 
Municipal.

José Manuel Ribeiro,
Presidente da Câmara Municipal de Valongo


