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O festival de tunas da JSD Trofa é um festival de cariz solidário que já vai para a 

sua 8ª edição. 

Este evento é já uma tradição e todos os anos ajuda centenas de pessoas 

carenciadas no concelho, através da angariação de géneros alimentares que revertem a 

favor de instituições de solidariedade social do concelho, envolvendo a comunidade, com 

especial foco nos jovens.  

É um festival organizado por quem sonha com um mundo melhor e acredita que, 

JUNTOS, podemos concretizar esse sonho. JUNTOS, conseguimos trilhar este caminho 

e por isso mesmo apelamos aos trofenses que nos ajudem a ajudar.  

Acreditamos que todos somos responsáveis pelo mundo onde queremos viver, e 

por isso mesmo procuramos envolver a comunidade neste processo. Hoje, o festival é já 

uma tradição e todas as edições têm sido um SUCESSO! 

Promovemos o envolvimento da comunidade trofense a vários níveis: Temos o 

cuidado de fazer rotatividade pelas freguesias que constituem o concelho da Trofa, 

realizando o festival sempre numa freguesia diferente em cada edição, para que possamos 

chegar a toda a comunidade; proporcionamos a atuação de grupos de dança do concelho; 

incluímos um mínimo de dois trofenses com experiencia musical na composição do júri; 

levamos as tunas durante a tarde a visitarem os lares de idosos do concelho para animar 

os utentes e os prémios que entregamos são sempre feitos por jovens trofenses. Temos 

sempre 4 tunas a concurso e 8 prémios em disputa : Melhor Tuna; Tuna mais Tuna; 

Melhor Solista; Melhor Instrumental; Melhor Pandeireta; Melhor Porta-estandarte; 

Melhor Música de Natal.   

Toda a estrutura da JSD Trofa é envolvida no processo e os resultados estão à 

vista: Os sorrisos dos utentes do lar, os seus pedidos para voltarmos demonstram que 

fazemos sem dúvida a diferença com este dia e a angariação de alimentos é também 

considerável: na última edição foram angariadas duas toneladas de alimentos que foram 

doadas a instituições do concelho, como por exemplo, Conferências de São Vicente de 

Paulo, Muro de Abrigo, ASAS – Trofa, APPACDM – Trofa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


