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International Philosophy Olympiad (2022) 

Lisboa e Almada  

 

 

 

Entre os dias 26 e 29 de maio de 2022 decorreram em Lisboa e em Almada as XXX 

International Philosophy Olympiad (IPO). A presente edição contou com 88 alunos e 76 

professores oriundos de 42 países participantes; contou ainda com 32 voluntários que 

apoiaram a organização na dinâmica das atividades desenvolvidas, 16 comissões e 20 

convidados. Ao longo de 4 dias cerca de 250 pessoas fizeram de Lisboa e de Almada as 

capitais da Filosofia. 

A cerimónia de abertura das IPO 

2022 contou com as presenças do 

Senhor Ministro da Educação João 

Costa, que desta forma mostrou o 

seu apoio a esta iniciativa, à 

delegação portuguesa e às IPO, e 

ainda com o conhecido Filósofo  

A.C. Grayling, que proferiu uma 

palestra intitulada “Pessoas, Eus 

e Identidades”, dando o mote 

para o que viriam a ser 4 dias de 

intenso trabalho filosófico sob o tema de “Identidade e Pessoa”. 

Ao longo dos 4 dias decorreram várias iniciativas para professores e alunos, das quais 

destacamos: 
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GUERRA, IDENTIDADE E PESSOA NO IPO 2022 RAÍZES E PERSPETIVAS – Proferida pelo 

Professor Viriato Soromenho-Marques, que leciona Filosofia Política, Filosofia da 

Natureza e Ideias Europeias nos Departamentos de Filosofia e Estudos Europeus da 

Universidade de Lisboa, onde é Professor Catedrático; 

 

COLÓQUIO IDENTIDADE E PESSOA - Utilizando como leitmotif a obra do poeta Fernando 

Pessoa e os seus múltiplos heterónimos, Stephen Law e um grupo de filósofos 

portugueses (Carlos João Correia, Filipa Afonso, Manuel João Pires e Sofia Miguens) 

discutiram diferentes aspetos do tema Identidade e Pessoa.  
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PODERIA UMA MÁQUINA PENSAR? − palestra exclusivamente para estudantes proferida 

por Stephen Law.  

IMPLICAÇÕES FILOSÓFICAS DO TERRAMOTO DE LISBOA DE 1775 − palestra proferida por 

SUSAN NEIMAN. 

 

 (Susan Neiman) 

O encontro contou ainda com vários momentos culturais. Na sessão de abertura os 

participantes foram recebidos com um concerto da fadista Joana Amendoeira. No dia 

27 de maio, à noite, foi realizado um típico arraial de Santo António na Escola 

Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho, com as iguarias tradicionais das festas 

populares, e ainda a participação da marcha do Bairro Alto, a qual demonstrou um 

pouco desta tradição lisboeta e animou o recinto. No dia 28 de maio, no jantar de 

encerramento das IPO 2022, o Projeto “A vida, a alma e a viagem” trouxe a alma da 

música tradicional no som da guitarra portuguesa pelos artistas João Correia e Ricardo 

Gama, aos quais se juntou Pedro Oliveira, um aluno voluntário das IPO 2022. A música 

dos Moonspell encerrou as XXX Olimpíadas internacionais da Filosofia; foram 

apresentadas 4 músicas do seu mais recente álbum: “Shocase 1755”. 

Nesta edição das IPO 2022, foram atribuídas 32 menções honrosas, 5 medalhas de 

bronze (Alemanha, Brasil, Noruega, Polónia e Tailândia), 3 medalhas de prata 

(Bulgária, Luxemburgo e Polónia) e 2 medalhas de ouro para a Alemanha e Itália.  
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Aos 42 premiados desta edição das Olimpíadas a Direção-Geral da Educação reitera as 

mais sinceras felicitações.  

Site oficial do evento: https://www.ipo2022.org 
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