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INTRODUÇÃO 

Em 2009 a Juventude Socialista avançou com um projeto inovador, capaz de congregar 

o objetivo da partilha e do debate de ideias políticas entre militantes e simpatizantes de 

todo o país com uma dinâmica de convívio informal associada num contexto de Verão, 

em terra à beira. O JS SummerFest, nome escolhido para tal evento, é um acampamento 

nacional que concentra no mesmo espaço  vários painéis de discussão política, e 

momentos de lazer com atividades lúdicas organizadas entre camaradas, como musicais  

com a participação de bandas e DJ’s de vários pontos do país. Em 2019, o JS 

Summerfest celebrou o seu décimo aniversário, contando com cinco edições de sucesso 

em 2009, 2011, 2013, 2017 e 2019). 

Em 2015, a Juventude Socialista nacional, contando com o apoio da Juventude 

Socialista da Federação Regional do Oeste elevou a fasquia quando acolheu  o YES 

Summer Camp, co-organizado pela Young European Socialists, onde estiveram 

presentes mais de mil jovens socialistas de toda a Europa, aos quais, além de usufruirem 

das paisagens da Praia de Santa Cruz (Torres Vedras) enquanto discutiam política, 

contaram ainda com intervenções de António Costa, (Secretário-Geral do Partido 

Socialista), Carlos Miguel, (antigo presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, 

atual Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional), Nina Zivanovic, 

(secretária-geral da YES), , João Torres, (antigo Secretário-Geral da Juventude 

Socialista, atual Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor) e 

Sergei Stanishev, (antigo Presidente do Partido Socialista Europeu), de entre outros 

ilustres que foram compondo os diversos painéis de debate 

De facto, o JS SummerFest têm se tornado ao longo destes anos uma marca da 

Juventude Socialista nacional, pois além de ser um evento de excelência que contribui 

para o convívio informal dos camaradas de todas as federações da Juventude Socialista, 

é, também, um espaço de partilha política de todos os interessados nas matérias em 

debate, sobretudo dos camaradas mais novos na estrutura, que sentem segurança para 

ultrapassar as eventuais dificuldades das primeiras intervenções ou reflexões públicas 

face ao contexto de informalidade que prima em todo o evento. 
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Neste contexto, é inevitável o auto elogio, salientando o envolvimento da  da Federação 

Regional do Oeste neste processo, e nele reconhecendo o poder de entrega e dedicação a 

todos os camaradas oestinos que possam ou não estar ainda envolvidos com a estrutura, 

seja em militância ativa ou até em militância honorária, na extraordinária entrega que 

têm vindo a demonstrar ao longo destas já cinco edições, sendo capazes de enfrentar as 

mais variadas adversidades para receberem os camaradas de todo o país, ou até da 

Europa, da melhor e mais marcante forma que lhes foi possível. Este tem sido o evento 

que ao longo de uma década tem vindo a colocar uma federação regional o mapa, uma 

federação que embora pequena, tem vindo a afirmar ao país o seu poder de trabalho e de 

organização. Assim  acreditamos que a FRO tem demonstrado em todas as edições do 

JS SummerFest a sua potencialidade como estrutura ao receber um evento desta 

dimensão.  

Porém, com a evolução dos tempos, é inegável que o SummerFest não tem sido exceção 

no efeito desses tempos, tendo a sua capacidade financeira tem vindo a diminuir, bem a 

sua definição de data vindo a ser atrasada e, em consequência, o arranque da sua 

organização tem vindo a ser proletada no tempo.  

Desta forma propomos que o JS SummerFest continue a ser um marco no calendário 

bianual da Juventude Socialista, pelo que pugnamos pelo seu agendamento com a 

máxima brevidade possível, para que, desta forma, os camaradas de todo o país possam 

salvar a data e que a sua organização continue a ser confiada aos camaradas do Oeste, à 

concelhia de Torres Vedras, para que estes possam continuar a demonstrar a sua força 

de trabalho e comecem o quanto antes a planeá-lo com a magnitude, seriedade e 

excelência que os camaradas de todo o país merecem. 

Assim, e no seguimento dos argumentos apresentados, a Federação Regional da Oeste 

pugna pela realização  do JS SummerFest 2021, ainda que com a eventual necessidade 

de alterações exigidas a seu tempo pela Direção-Geral da Saúde, mas também que 

Torres Vedras, e a Praia de Santa Cruz, seja o território escolhido para o efeito por todas 

as provas dadas nestes dez anos. 

 


