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A formação foi criada em Março de 2005, aquando do primeiro campo de Férias organizado pela Filarmónica 

Vaguense, pelo jovem músico da Banda João Martins, que a dirigiu até ao final de 2007. 

Versatilidade, dinamismo e boa disposição são características que definem esta formação, proporcionando 

durante os seus concertos uma viagem por rotas musicais tão dispersas como Pop, Rock, Jazz, Blues, Música 

Latina, Funk, etc. 

Diversos temas, de diversos autores, fazem parte de um repertório rico e variado interpretado pela Orquestra 

Ligeira de Vagos.  

 Em suma, boa música e o revisitar de clássicos de sucesso, são a tónica de um projecto, cuja direcção 

musical está, desde 2008, a cargo do maestro Óscar Saraiva. 

Após um ano e meio de concertos em diversos locais e ambientes, chegou a hora de apresentar o “Primeiro 

Take”, como fruto do trabalho desenvolvido. Trata-se de um projecto ambicioso e inovador no nosso contexto 

musical. A Orquestra Ligeira de Vagos lançou o seu primeiro trabalho discográfico, “Primeiro Take”, assinalando 

a ocasião com dois concertos, realizados nos dias 12 e 13 de Setembro de 2007, no Auditório do Centro de 

Educação e Recreio de Vagos. 

Actuou em directo no programa Praça da Alegria, na RTP1, no dia 2 de Outubro de 2007. 

Em 01 de Dezembro de 2007 participou no Concurso de Orquestras Ligeiras da cidade de Alcobaça. 

Em 3 de Fevereiro de 2008, participou com brilhantismo no 1º Encontro de Orquestras Ligeiras do Porto, 

organizado pelo Grupo Musical de Miragaia, no Mercado Ferreira Borges. 

Em 12 de Julho de 2008 organizou em Vagos (Praia da Vagueira) o seu 1º Encontro de Orquestras Ligeiras. 

Em 05 de Dezembro de 2008 foi convidada pela Santa Casa da Misericórdia do Porto, para actuar no 1º 

Congresso Ibérico Educação Especial, no Edifício da Alfândega do Porto. 

Em 2009, actuou no 6º Encontro de Orquestras Ligeiras de Pinheiro de Loures, Loures, na Queima das Fitas, 

em Coimbra, no Centro Cultural de Aveiro e organizou o II Encontro de Orquestras Ligeiras de Vagos. 
 

Já em 2010, a Orquestra Ligeira de Vagos participou no IV Encontro de Orquestras Ligeiras de Ansião. 
  
Em 17 de Abril de 2011, a OLV executou um concerto, no salão nobre do casino da Figueira da Foz. 

No dia 5 de Outubro de 2011 a Orquestra participou num encontro de Orquestras, organizado pela Banda de S. 

João de Loure e em 26 de Novembro participou num encontro de Orquestras, organizado pela Orquestra Ligeira de 

Cambra. 

Em 2012, no dia19 de Fevereiro, a Orquestra foi convidada para um concerto em Bustos, a solicitação do 

Orfeão Local.  

Em 17 de Março, a Orquestra realizou um concerto no seminário de Calvão, no Festival de Sopas, a convite 

do Centro Social e Paroquial de Calvão. 

De Maio de 2012 a Dezembro de 2013, a regência da OLV esteve entregue a Andreia Santos, estando agora 

entregue a Fábio Rocha. 


