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• Contribuir para a formação de pessoas integrais e cidadãos críticos e responsáveis 
capazes de enfrentar os desafios e riscos da contemporaneidade. 

• Promover e valorizar a educação filosófica ao nível do ensino secundário. 

• Potenciar o interesse dos alunos pela Filosofia. 

• Valorizar a importância da formação e da reflexão filosóficas junto da opinião pública. 

• Incentivar o desenvolvimento de sistemas nacionais, regionais e locais de competições 
filosóficas. 

• Fomentar o ensaio como modelo paradigmático de expressão do pensamento filosófico. 

• Contribuir para o desenvolvimento de competências argumentativas e lógico-dedutivas, 
do pensamento crítico e reflexão autónomos.  

• Potenciar a capacidade de reflexão filosófica sobre o real nas suas múltiplas dimensões 
(científica, ética, estética, política, pessoal), sobretudo no domínio dos temas/problemas 
do mundo contemporâneo. 

Para aceder ao vídeo de divulgação da PROSOFOS, clique aqui. 

 

A PROSOFOS - Associação para a Promoção da Filosofia, criada em 

2011, sem fins lucrativos, em consonância com o espírito e a letra da 

UNESCO, quando reconhece que a reflexão filosófica, pelo seu 

caráter de questionamento radical e de permanente análise da 

estrutura do pensamento e da sua validade, forma espíritos livres e 

reflexivos capazes de pensarem por si mesmos e de assumirem uma 

atitude crítica e responsável perante as grandes interrogações da 

contemporaneidade, assume como objetivos principais:  

 

https://www.facebook.com/484531961581261/videos/1188053037895813/
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

NO ANO LETIVO 2015-2016 

V OLIMPÍADAS NACIONAIS DE FILOSOFIA 

Nos dias 8 e 9 de abril de 2016, realizaram-se na Didáxis – Cooperativa de 

Ensino, em Riba de Ave, as V Olimpíadas Nacionais de Filosofia. 

Participaram 37 escolas, cerca de 80 alunos e 40 professores de todo o 

país. No primeiro dia os alunos realizaram o ensaio filosófico em língua 

Portuguesa, e realizaram um Flash Mob, enquanto os professores assistiram 

a uma conferência proferida pelo Dr. Domingos Faria, intitulada 

Argumentos Recentes em Filosofia da Religião, realizaram um workshop de 

avaliação e procederam à 1ª fase de avaliação dos Ensaios Filosóficos. O 

dia terminou com um jantar e um baile, pautado pela boa disposição e 

saudável convivência entre todos os participantes. No segundo dia, de 

manhã, os alunos realizaram uma visita a Vila Nova de Famalicão e 

Guimarães, enquanto os 

professores procediam à 2ª 

fase da avaliação dos 

ensaios. Da parte da tarde, 

os alunos participaram no 

Speedthinking e realizaram a 

prova em língua estrangeira, 

e os professores visitaram a 

cidade de Guimarães, enquanto a Comissão Científica procedia à 3ª fase 

da avaliação dos ensaios. As V ONF terminaram com a entrega das 

medalhas e menções honrosas, numa cerimónia marcada pela atuação 

do coro infantil e sénior da Didáxis, pautada pela emoção e a certeza de 

que uma vida examinada é digna de ser vivida. Em suma, foram dois dias 

inesquecíveis que corresponderam ao melhor dos mundos possíveis.  

Medalha de Ouro: Frederico Cardoso 

(Colégio Cedros) 

Medalha de Prata: Alexandre Eira  

(Esc. Sec. Vergílio Ferreira) 

Medalha de Bronze: Tiago Resende  

(AE Pioneiros da Aviação Portuguesa) 

Andreia Isabel Vitorino  

(Es Dr. Ginestal Machado)   

João Miguel Sousa  

(Colégio Pedro Arrupe)   

Beatriz Gouveia de Jesus  

(Colégio Guadalupe) 

Para aceder ao video das V ONF, 

clique aqui. 

 

https://www.facebook.com/484531961581261/videos/1195465283821255/
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II COLÓQUIO DE JOVENS FILÓSOF@S 

No dia 1 de junho de 2016, realizou-se, no Colégio Pedro Arrupe, em 

Lisboa, o II Colóquio de Jovens Filósof@s. No âmbito de dois painéis, 

um sobre o Problema do Livre-Arbítrio e outro sobre o Problema da 

Eutanásia, foram apresentados, sob a forma de comunicações, os 

ensaios distinguidos nas V Olimpíadas Nacionais de Filosofia com 

medalhas e menções honrosas. Os filósofos e filósofas presentes 

tiveram ainda oportunidade de participar num workshop 

subordinado ao tema O Problema da Existência de Deus: Existem 

razões suficientes para justificar a crença teísta?, onde foram 

analisados e debatidos alguns dos argumentos mais relevantes a 

respeito desta problemática. Durante o colóquio, o debate e a 

partilha de ideias foi extremamente estimulante e no final todos 

estavam convictos de que mais uma  vez tinham afirmado de forma 

incondicional a sua condição de animais filosóficos.  

Para aceder ao vídeo do II Colóquio de Jovens Filósof@s, clique aqui. 

 

XXIV INTERNATIONAL PHILOSOPHY OLYMPIAD 

Entre 12 e 15 de maio de 2016, Portugal participou nas XXIV International Philosophy Olympiad, subordinadas ao tema 

War and Peace, que realizaram-se em Gent, na Bélgica. Frederico Saleiro Cardoso, do Colégio Cedros, e Alexandre 

Eira, da Escola Secundária Vergílio Ferreira, foram os alunos a quem coube a responsabilidade de representar o nosso 

país. Foram acompanhados pelos professores Domingos Correia e Manuel João Pires da PROSOFOS, e pelo Dr. 

António Dias, da Direção Geral da Educação. Nesta edição das IPO estiveram presentes 44 países, e os nossos alunos 

participaram em todas as atividades constantes do programa, tendo sido distinguidos com duas menções honrosas 

pelos ensaios filosóficos que realizaram, o que, mais uma vez, prestigiou o nome de Portugal neste evento.   

Para aceder ao site das XXIV IPO, clique aqui. 

Aliquam 

dolor. 

byline 

Lorem Ipsum 

https://www.facebook.com/484531961581261/videos/1226321704068946/
http://www.ipo2016.be/
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Para quaisquer dúvidas ou sugestões poderá contactar-nos através do email 

prosofos@esmavc.org. 

 

Poderá seguir as nossas atividades através do nosso site 

(http://prosofos.weebly.com) ou da nossa página de facebook 

(https://www.facebook.com/Prosofos-484531961581261/). 

 

Se pretender tornar-se sócio da PROSOFOS, clique aqui, para aceder à ficha de 

proposta de sócio e às informações sobre os procedimentos necessários.  

PRÓXIMAS ATIVIDADES 

TERTÚLIA “PENSAR O SÉCULO XXI 

– FILOSOFIA NA CIDADE” 

No dia 16 de julho de 2016, pelas 17h30m, irá realizar-se, na livraria Ler 

Devagar, em Lisboa, a 3ª edição da Tertúlia “Pensar o Século XXI -  

Filosofia na Cidade”.  O problema filosófico sobre o qual as nossas 

mentes se irão debruçar é o seguinte: Eutanásia: Eticamente 

(I)legítimo? A atualidade do problema e a sua relevância, que cruza 

dimensões éticas, epistemológicas e metafísicas, fazem deste tópico 

um desafio filosófico de primeira ordem, razão mais do que suficiente 

para que todos aceitem o convite para fazer filosofia na cidade. 

Para aceder ao vídeo da Tertúlia, clique aqui. 

 
 

Para aceder à bibliografia base 

da tertúlia Eutanásia: Eticamente 

(I)legítimo?, clique aqui.  

 

mailto:prosofos@esmavc.org
http://prosofos.weebly.com/
https://www.facebook.com/Prosofos-484531961581261/
http://prosofos.weebly.com/novos-soacutecios.html
https://www.facebook.com/484531961581261/videos/1244018972299219/
https://drive.google.com/file/d/0BwlcEFb11Oj4aDd1a2lvQzhKQU0/view?usp=sharing

