
Filipe Veríssimo 
órgão

Anónimo (séc. XVIII) 
Quatro peças para clarins

Francisco Correa de Arauxo (1584 ‑1654)
Glosas sobre el canto llano de la Inmaculada Concepción

António Carreira (1530 ‑1594?) 
Canção a quatro glosada

Pedro de Araújo (1591 ‑1662)
Batalha de 6º tom

Manuel Rodrigues Coelho (1555 ‑1635)
Três Kirios

Anónimo (séc. XVII) 
Canción para la Corneta com el Eco

Diogo da Conceição (séc. XVII) 
Batalha do 5º tom

Duração aproximada: 30min.

Os órgãos de tubos da Igreja dos Clérigos datam de 1775 e 
são obra do organeiro espanhol Dom Sebastião de Acunha. 
São considerados jóias do património artístico portuense e do 
Barroco português.  

Filipe Veríssimo órgão

Filipe Veríssimo nasceu no Porto, em 1975. É formado em Música 
Sacra pela Escola das Artes da Universidade Católica Portu‑
guesa, onde estudou órgão (literatura e improvisação), direcção 
de coro e direcção de orquestra. Posteriormente aperfeiçoou os 
estudos de órgão em Paris com Olivier Latry e Eric Lebrun.

Em 2002 foi nomeado Mestre de Capela e Organista Titular 
da Igreja da Lapa, no Porto, detentora do maior órgão sinfónico 
português. Desde então tem uma intensa actividade como orga‑
nista e director de coro e de orquestra, procurando o desenvolvi‑
mento e promoção da música para órgão e da música coral sacra 
e litúrgica em Portugal.

Tem realizado concertos nos principais festivais de música 
portugueses e europeus. Integrou uma equipa internacional de 
organistas que apresentou em diversos locais da Europa a obra 
La Revolte des Orgues para grande órgão, oito órgãos positivos e 
percussão do célebre organista e compositor Jean Guillou. Neste 
contexto destacam ‑se os concertos realizados na Catedral de 
Bordéus (2009), na Filharmonie am Gasteig de Munique (2010), 
na Philharmonie de Colónia (2010) e na Philharmonie de Gdansk 
(2011). 

Enquanto Mestre de Capela, desenvolve um intenso trabalho 
que visa dotar a Igreja de Nossa Senhora da Lapa de uma estru‑
tura musical ao nível das maiores Basílicas e Catedrais euro‑
peias. Como responsável principal do Coro Polifónico da Lapa 
e da Orquestra Sine Nomine, tem dirigido as grandes obras do 
repertório coral ‑sinfónico: a Oratória de Natal e as 4 Missas Lute-
ranas de J. S. Bach, a integral das Missas de Mozart (incluindo a 
Grande Missa em Dó menor e o Requiem), Messias de Händel, 
Requiem de Fauré, Missa em Ré de Dvořák, Oratória de Natal de 
Saint ‑Saëns e Missa di Gloria de Puccini, entre outras.

Gravou CDs nos órgãos da Igreja Matriz de Espinho e da Igreja 
de Nossa Senhora da Lapa (Porto) com obras de Bach, Bruhns, 
Buxtehude, Dupré, Duruflé, Seixas e Widor. Tem ‑se dedicado 
ainda à estreia de várias obras do Cónego Ferreira dos San‑
tos e foi o organista da eucaristia presidida pelo Papa Bento XVI 
na Avenida dos Aliados, no Porto em 2010. Em 2003, fundou o 
PortoGalante Ensemble, conjunto vocal e instrumental que se 
dedica à prática musical historicamente informada. Tem dirigido 
com regularidade a orquestra Concilium Musicum de Viena e a 
Orquestra Clássica da Madeira. Colabora regularmente com a 
Fundação Casa da Música e é professor convidado de Direcção 
Coral e Instrumental na Escola Superior de Educação do Instituto 
Politécnico do Porto.
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