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Por ocasião do 75.º aniversário do Orfeão de Leiria Conservatório de Artes

Celebrar o 75.º aniversário do Orfeão de Leiria é comemorar a dimensão e a grandeza desta 

instituição de grande referência cultural da cidade de Leiria.

O Orfeão de Leiria, criado em maio de 1946 e reconhecido enquanto pólo difusor de arte, 

educação e cultura, possui hoje a designação de Orfeão de Leiria Conservatório de Artes 

(OLCA) devido à diversidade da sua atuação cultural, ao promover uma oferta diversificada 

nas áreas da dança, música e artes performativas.

Nascido na tradição dos coros de vozes masculinas, o Coro Orfeão de Leiria Conservatório de 

Artes atingiu nos anos cinquenta uma tal plenitude artística que o individualizou no contexto 

nacional e teve repercussões internacionais, nomeadamente através da BBC de Londres. 

Depois de algumas atuações em Espanha nos anos 60 e 80, iniciou nos anos 90 um novo ciclo 

de digressões pelo estrangeiro. Hoje é um dos melhores agrupamentos corais nacionais e 

possui um invejável curriculum europeu e mundial.

Em 1977 foi criada a Escola de Bailado, a qual atraiu centenas de jovens e crianças que 

pretendiam aprender a arte da dança e vinte anos depois teve início o ensino oficial na Escola 

de Dança do Orfeão de Leiria Conservatório de Artes (EDOL).

Um outro pilar desta instituição cultural, a Escola de Música (EMOL), existe desde 1982 e é 

hoje o Conservatório de Leiria, uma das maiores escolas de música do país.

Para além de se evidenciar através dum ensino de excelência, tanto na vertente oficial como 

na vertente livre são de destacar as inúmeras realizações artísticas que o Orfeão de Leiria

Conservatório de Artes promove anualmente, assim como os muitos eventos em que participa
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– e disso é exemplo a sua participação, desde 1986, no Festival Música em Leiria, um dos 

melhores e mais antigos festivais de música do país.

Detentor de uma longa história e de um honroso caminho, há 75 anos que o Orfeão de Leiria

ensina, divulga e promove as artes e a cultura na cidade e na região de Leiria.

Entre outras condecorações, o Orfeão de Leiria Conservatório de Artes (OLCA) foi distinguido 

com o Grau de Oficial da Ordem de Benemerência (Ordem de Mérito), foi reconhecida por 

três vezes pelos governos com a Medalha de Mérito Cultural e foi agraciado pelo Senhor 

Presidente da República com o título de Membro Honorário da Ordem do Infante D. Henrique.

Assim, a Assembleia da República, associando-se à celebração dos seus 75 anos de atividade 

ininterrupta, manifesta o seu reconhecimento e saúda o Orfeão de Leiria, bem como todos os 

orfeonistas, cantores, maestros, atores, encenadores, alunos, professores, trabalhadores e 

dirigentes.

Palácio de São Bento, 22 de abril de 2021
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