
 

Origo (origem em latim) busca desde 2011 dar vida aos manuscritos que o tempo não quer apagar. 

Esta jornada de oito anos foi pautada pela presença nos mais importantes eventos de recriação histórica e palcos históricos do país, 

nomeadamente Viagem Medieval em Terra de Santa Maria, Feira Afonsina, Feira Medieval de Penedono. 

 Editou o disco “Radix” em 2014, com cantigas medievais da Península Ibérica. Radix obteve a bênção da crítica em revistas como a 

Blitz e jornal Público.  

Marcou presença em ciclos de concertos de música antiga, participando ativamente na promoção do património edificado com o 

projeto “Monumentum”. 

No ano de 2017 foi além-fronteiras participando em festivais e concertos em palcos históricos na França e Alemanha. 

2019 é um ano de crescimento e transição para o ensemble que passa agora a ser composto por seis elementos, cinco vozes e 

instrumentistas. 

O grupo marca a diferença ao utilizar os instrumentos como apontamento sendo as vozes, as responsáveis pela massa sonora. 

Para marcar estas mudanças o ensemble lançou dois singles que irão fazer parte do próximo álbum a sair em 2020. O primeiro foi 

“Non Nobis Domine”, o seu primeiro tema original e o segundo lançado recentemente “Palästinalied” do qual fizeram um videoclipe 

nas lindas Serras do Porto, de onde o grupo é originário. 

Para além desde álbum o ensemble gravou ainda este ano um álbum de Natal intitulado “O Nata Lux” nome de uma das músicas 

presentes no álbum do compositor Thomas Tallis, a ser lançado no auditório da Quinta da Caverneira a 30 de novembro, na Maia. 

“O Nata Lux” contém repertório rico em lendas e estórias místicas pertencentes ao folclore europeu onde o profano e o sagrado se 

encontram. 

Todas as cantigas contam com arranjos de uma subtil modernidade para cinco a seis vozes e instrumentos de percussão, violino, 

oboé e gaita de fole, mantendo no entanto, intrínseca a imagem sonora de outros tempos.  

Elementos: 

Sónia André – Fundadora; Diretora Artística; Composição e Arranjos; Percussão e Voz Contralto. 

Patrícia Ramos – Voz Contralto; Oboé; Gaita de Fole; Gralha; Flautas e Percussão. 

Raquel de Lima – Voz Contralto. 

Ana Margarida Laranjeira – Voz Soprano; Flautas e Percussão.  

Sofia Macaia – Voz Soprano e Violino. 

Diana Silva – Bombo Tradicional e Percussão. 
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https://www.origoensemble.com/
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