II CONGRESSO INTERNACIONAL
PAISAGENS SONORAS

Com.Cordas Ensemble
O Com.Cordas Ensemble, com direção musical do violinista Miguel Simões
apresenta-se geralmente numa formação constituída por músicos profissionais e
jovens músicos especialmente dotados e vocacionados para abraçar um
percurso artístico e académico de sucesso.
Formado em 2014 a orquestra de cordas tem como objetivos a interpretação do
repertório para esta formação desde o período barroco até ao contemporâneo,
proporcionando vivências artísticas e um conhecimento alargado do repertório de
música erudita contando já no seu currículo com inúmeros concertos realizados
no país.
Tem realizado concertos no Theatro Circo, Mosteiro de Tibães, Museu dos
Biscaínhos, na Feira do Livro de Braga e em várias Igrejas da cidade. A convite
da direção da Casa Museu de Monção da Universidade do Minho realizou vários
concertos, obtendo sempre assinalável êxito. Realizou ainda concertos por
ocasião das Comemorações do 30º aniversário do Instituto Universitário de
Ciências da Saúde (CESPU).
Em 2014 o Com.Cordas Ensemble apresentou-se no Salão Nobre do Theatro
Circo integrando os ciclos Música & Literatura, (Noite Transfigurada de A.
Schoenberg) Música & Gastronomia (Cantata do Café de J. S. Bach) e Música &
Cinema. (Adágio de G. Mahler).
Em Fevereiro de 2016 realizou um concerto em Oliveira Santa Maria, integrado
na Festa da Irmandade do Senhor dos Santos Passos. No mês seguinte
interpretou o Stabat Mater de Pergolesi com a soprano Magna Ferreira e o
contratenor Luís Fontes na Basílica dos Congregados, em Braga. Nos anos
seguintes, realizou concertos na BRAGA BARROCA em várias igrejas da cidade
e em Braga ao Centro, uma organização do pelouro da Cultura da Câmara de
Braga. O Santuário do Bom Jesus do Monte e a Santa Casa da Misericórdia de
Braga têm também acolhido diversos concertos do Com.Cordas.
Grupo residente da Suonart - Associação Cultural tem realizado concertos no
âmbito do projeto em curso “O Concelho de Braga e o seu Património Musical.
Memórias da minha freguesia – roteiro do património musical”.
Em Novembro de 2019 realizou o concerto de abertura das Comemorações
Centenárias de André Soares no Theatro Circo, em Braga.

