
a orquestra ligeira DO EXÉRCITO
Com sede na Unidade de apoio do Comando da Logística em Paço de Arcos, a 
Orquestra Ligeira do Exército iniciou as suas atividades em 1976, sucedendo a uma 
agrupamento musical militar criado na então Região Militar de Lisboa que, no início 
dos anos 70, fez furor num programa radiofónico da RDP – “Alerta Está!". Dois anos 
depois, foi oficializada por Decreto–Lei para representar o Exército Português e 
colaborar com os outros ramos das Forças Armadas e com Entidades e Organismos 
Civis. 
A sua estrutura, em género de Big-Band, é composta por cinco saxofones (flauta, 
clarinete), quatro trompetes (fliscorne), quatro trombones, dois teclados, duas violas, 
bateria, percussão e três vocalistas. Ao longo dos anos tem-se apresentado 
assiduamente nas mais prestigiadas salas de espectáculos do País e com os mais 
variados artistas e convidados do panorama musical nacional e internacional.

A Orquestra Ligeira do Exército é fortemente solicitada para atuar nos mais variados 
eventos festivos, realizando dezenas de espectáculos ao longo do ano. No entanto, o 
seu currículo não se resume às fronteiras nacionais tendo já efectuado múltiplos 
concertos no estrangeiro, especialmente dirigidos às Comunidades Portuguesas e 
Forças Nacionais Destacadas, efectuando uma digressão por terras de França e 
Andorra bem como ao Teatro de Operações da Bósnia, o que constituiu um factor de 
importante proximidade entre Portugal e as suas Comunidades (civis e militares) 
estabelecidas naqueles países, contribuindo assim para reafirmar a imagem de um 
Portugal desenvolvido e moderno.
Possui dois registos discográficos, sendo o último gravado num espectáculo ao vivo 
na Aula Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa. A Orquestra Ligeira do 
Exército está agraciada com a Medalha de Serviços Distintos GRAU OURO.

Executando composições de música ligeira, a OLE tem procurado incrementar o 
gosto pela música nacional, desenvolvendo para o efeito um trabalho de recolha, 
instrumentação e difusão de temas de raiz popular, sendo hoje considerada uma 
verdadeira “embaixadora” do Exército Português junto da sociedade militar e civil, 
contribuindo significativamente para a afirmação e valorização do nosso património 
cultural. Para além disso, vários compositores, orquestradores e arranjadores têm 
tido ao longo dos anos uma relação estreita com a OLE agraciando-a com temas 
originais e exclusivos que não raras vezes dão origem a arranjos e orquestrações 
executadas por inúmeros agrupamentos musicais portugueses.
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Sargento-Chefe Cândido Manuel Leitão Ameixa 

Direção: Sargento-Chefe Cândido Manuel Leitão Ameixa

programa

David Foster - Paul Murtha

Paul Anka - Arr. Matt Amy

Jessie J`s - Arr. Hélio Soares

Sammy Nestico - Arr. K. Uetani 

Miguel Gameiro - Arr. Tiago Machado

Carlos Sousa/Gerónimo Bragança - Arr. José Miranda

Arr. José Miranda

Arr. Sílvia Monteiro

Arr. Sílvia Monteiro

Arr. Sílvia Monteiro

Amor Electro - Arr. Sílvia Monteiro

Arturo Sandoval - Arr. Michael Mossman

Aretha Franklin - Arr. Sílvia Monteiro

Arr. Sílvia Monteiro

Lady Gaga & Bradley Cooper/Mark Ronson - Arr. Sílvia Monteiro

Arr. Vicente Andrade

In �e Stone 

Jump

Bang Bang 

Wind Machine

O Tempo Não Para

Sol de Inverno

Canções do Festival

Rabela do Vilarinho

Saudade

Senhor da Pedra

Rosa Sangue

A mis Abuelos

Aretha Franklin Tributo

Bruno Mars

Shallow

Medley Queen

Ao longo da sua carreira como músico, tem também participado e colaborado com 
vários músicos e cantores do meio civil, em várias salas de espetáculo, como o 
Coliseu de Lisboa, Casino Estoril, entre outras.

Reside em Oeiras. É casado e tem três filhos.

Em 2005 conclui o Curso de Formação Pedagógica de Formadores.

Em 2001 conclui o Curso de Promoção a Sargento Ajudante.

Em 2015 conclui o Curso de Promoção a Sargento Chefe.

Em 1994 inicia os estudos de Direito na Universidade Lusíada de Lisboa, concluindo 
a Licenciatura em 1999.

Em 2012 é condecorado com a Medalha Dom Afonso Henriques.

Natural de Beja iniciou os seus estudos musicais na 
prática de teclado aos 6 anos de idade.

Frequentou o curso de piano, guitarra, direção coral, e 
análises e técnicas de composição, na Academia de 
Amadores de Música de Lisboa.

Desenvolveu os conhecimentos musicais na Sociedade 
Filarmónica Capricho Bejense, onde participou em 
vários agrupamentos musicais.

Em 1989 integra a Orquestra Ligeira do Exército.

Em 1988 é chamado a cumprir o serviço militar 
obrigatório, integrando a Banda Militar da Região 

Militar do Sul em Évora.

Ainda em 1989 iniciou o Curso de Formação de Sargentos Músicos.

Em 1991 é colocado como guitarrista na Orquestra Ligeira do Exército, função que 
desempenhou até Julho de 2016.

Desde Setembro de 2016 que passou a ser o pianista da OLE, e a partir de Janeiro de 
2017 acumula com a direção musical da OLE.
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