XXII Congresso da Juventude Socialista
Saudação à Comissão Organizadora do Congresso, à Mesa, à
candidatura e a toda a Equipa técnica

Um congresso especial merece um reconhecimento especial, pelos tempos
que vivemos, por todas as adaptações que foram necessárias fazer, pelos avanços
e recuos nos modelos possíveis para o Congresso, pelas dificuldades logísticas de
gerir múltiplas plataformas multimédia e pelo desafio acrescido de gerir listas à
distância.
São muitos os camaradas que merecem este reconhecimento, pela
dedicação impar que deram à estrutura durante este Congresso e nos últimos
meses. Não é fácil organizar um Congresso nestas condições e não é possível
fazê-lo sem os devidos problemas, mas todos, sem exceção, excederam-se. A
nossa saudação também à equipa técnica que prestou apoio durante todo o
Congresso, trabalhadores que merecem um reconhecimento pelo seu trabalho, mas
também, não fosse sermos socialistas, nas suas condições e nos seus direito
laborais.
Por último, dirigir uma palavra ao Congresso e a todos os delegados,
comprovando o espírito crítico da JS, a vontade de debater e a dedicação ao debate
político, patente nas intervenções durante todo o dia de ontem e na apresentação e
debate das Moções setoriais madrugada adentro.
Mais uma vez mostrámos a nossa capacidade excecional de adaptação às
circunstâncias e à realidade na prática e, como sempre, nas ideias políticas.
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