
Projeto de voto n.º 245/XV

De saudação ao 100.º aniversário da Sociedade 1º de Janeiro Torranense

A Sociedade 1º de Janeiro Torranense, com sede na vila do Torrão, concelho de Alcácer 

do Sal, assinalou, no passado dia 1 de janeiro, um século sobre a sua fundação.

Nasceu da fusão de dois grupos musicais, que deram origem à banda filarmónica

representativa da união das gentes desta localidade alentejana.

Ao longo do tempo, a sociedade alargou a sua atividade a outras áreas, proporcionando 

não só formação musical a várias gerações, mas também outras experiências culturais

com especial relevância para esta população do interior onde a distância territorial para 

acesso a atividades culturais diversificadas continua a ser uma realidade.

Destaca-se, neste âmbito, a projeção cinematográfica regular que a sociedade acolheu

e o grupo de teatro liderado por Vicente Rodrigues que, durante cerca de quatro 

décadas, apresentou uma a duas novas peças por ano, e constituiu, para muitos 

torranenses, o seu primeiro contacto com o teatro. 

A Sociedade 1º de Janeiro Torranense foi também palco de numerosos bailes, 

apresentações de dança, cante alentejano e outros cantares, poesia e tantas outras 

representações culturais e desportivas.

Na história da coletividade importa enaltecer o papel de todos os regentes que a banda 

de música da 1º de Janeiro Torranense já teve, bem como todos os dirigentes e 

associados que, ao longo dos últimos cem anos, deram o seu contributo para que a 



coletividade fosse um dos principais pontos de encontro das gentes do Torrão, 

tornando-a mais forte e enriquecedora da vivência cultural e social da vila.

Atualmente, para além da banda filarmónica, a 1º de Janeiro Torranense tem escola de 

música, dois grupos corais – Grupo Coral do Torrão (masculino) e Grupo Coral Alma 

Alentejana (feminino) - e outro de sevilhanas, continuando a mobilizar a população em 

torno das atividades culturais e levando o nome do Torrão para fora das suas fronteiras, 

em frequentes apresentações públicas.

Assim, a Assembleia da República evoca os 100 anos da fundação da Sociedade 1.º de 

Janeiro Torranense e saúda os seus dirigentes, maestros e executantes, registando o 

contributo desta coletividade para o prestígio e dignificação da música e da formação 

musical e pelo percurso e o papel relevante que tem desempenhado na região e no país.
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