
 

 
1 

 

 

 
JS SUMMER FEST: Uma aposta de sucesso, hoje e amanhã. 
 

 
Ao XXIII Congresso Nacional da Juventude Socialista, 
 
 

1. Considerando que o JS Summer Fest 2022, realizado entre 25 e 28 de agosto, no 

seu berço, Santa Cruz, em Torres Vedras, revelou-se uma aposta acertada. 

2. Considerando que o pinhal de Santa Cruz acolheu novamente, em 2022, 

centenas de militantes da Juventude Socialista, com o tranquilamente revolto 

mar e o caloroso abraço meteorológico da zona Oeste. 

3. Considerando que a realização do JS Summer Fest 2022 – a sexta edição de 

sucesso deste festival – permitiu aos militantes da JS retomarem o contacto 

presencial após um longo período pandémico, com impactos ainda por apurar 

na nossa sociedade e, em particular, nos jovens. 

4. Considerando que o JS Summer Fest constitui já uma bandeira da Juventude 

Socialista, tendo o potencial de servir tanto como evento de reentré política do 

próprio Partido Socialista, como de evento de verão da JS, aliando a atividade 

política à promoção da atividade recreativa cultural e da formação de laços entre 

militantes. 

5. Considerando o enorme potencial do JS Summer Fest, que, além de promover o 

convívio entre militantes, deverá promover cada vez mais empenhada e 

afincadamente o debate político sobre as questões de relevo nacional que 

interessam à juventude, com um maior envolvimento dos militantes e da 

sociedade civil em geral. 

6. Considerando que a FRO-JS e a Juventude Socialista de Torres Vedras continuam 

e continuarão a estar sempre disponíveis para promover e dinamizar este 

evento, garantindo todo o apoio, à boa maneira oestina e torreense, desde a 

montagem dos equipamentos à voz off das intervenções e debates, passando 

pela limpeza de espaços e pelo apoio no planeamento, montagem e 

desmontagem do festival, que se alia, interliga e confunde com os próprios 

valores da JS. 
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A Juventude Socialista, 

 

1. Considera essencial promover o aprofundamento do JS Summer Fest, 

garantindo, por um lado, a sua realização anual, já em 2023, em Santa Cruz, e, 

por outro lado, o aumento dos meios, designadamente financeiros, cometidos 

à sua realização; 

2. Resolve promover o aperfeiçoamento do JS Summer Fest, nomeadamente 

através da realização de mais debates sobre temáticas específicas, diversas e 

atuais, eventualmente de menor duração e de realização simultânea, 

alargando a oferta política do evento, e de mais atividades recreativas e de 

convívio, bem como através da gravação e transmissão em direto ou posterior 

disponibilização online das intervenções e debates realizados; 

3. Resolve promover a aproximação do JS Summer Fest aos militantes da JS e aos 

demais cidadãos, dinamizando, por um lado, o evento com vista a uma maior 

participação dos militantes da JS e, por outro lado, publicitando fortemente o 

evento a nível nacional e local, garantindo a possibilidade de participação 

gratuita do público em geral nas atividades políticas e a frequência a custos 

acessíveis nas atividades recreativas de índole musical. 

 
 
 
 
 
 
 

Braga, 17 de dezembro de 2022 


