10.as Olimpíadas da Filosofia e 30.as Olimpíadas Internacionais de Filosofia
Realizou-se nos dias 4 e 5 de março a fase nacional das 10.as Olimpíadas Nacionais de Filosofia (ONF). O
evento decorreu no Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo e contou com a participação de alunos
de todo o país. As Olimpíadas da Filosofia, tanto a nível nacional como internacional, promovem o estudo
da Filosofia e estimulam o desenvolvimento de jovens talentos nesta área, constituindo-se um importante
contributo no sentido da promoção do ensino da Filosofia.
A Associação para a Promoção da Filosofia (PROSOFOS) tem assegurado, desde 2011, a organização das
Olimpíadas Nacionais da Filosofia e a participação nas Olimpíadas Internacionais de Filosofia, tendo
contado com o apoio da Direção-Geral da Educação (DGE) desde 2013. As ONF envolvem anualmente
dezenas de alunos do ensino secundário, sendo aqui selecionados os alunos que irão representar Portugal
na International Philosophy Olympiad (IPO) desse mesmo ano. A possibilidade de participação nas IPO
constitui-se enquanto prémio, mas também enquanto estímulo extra na motivação e empenho que estes
alunos dedicam à Filosofia e à participação nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas Internacionais de Filosofia
os/as alunos/as portugueses/as conquistaram os seguintes prémios para Portugal:
2011
2012
2013
2014
2016

–
–
–
–

Viena – Medalha de Prata;
Oslo - Menção Honrosa;
Odense – Menção Honrosa;
Vilnius - 2 Medalhas de Prata;
Gent - 2 Menções Honrosas.

No presente ano, mais precisamente entre os dias 26 e 29 de maio, caberá a Portugal acolher as 30.as IPO,
que decorrerão entre a cidade de Lisboa e na cidade de Almada, sob o tema da “Identidade e Pessoa”,
estando já confirmados mais de 40 delegações de todo o mundo. O estatuto de país anfitrião permite
alargar o número de participantes da comitiva nacional, o que significa que no presente ano Portugal
contará com seguintes alunos:
Ana Carolina Ribeiro (Colégio Novo da Maia)
Ana Isabel Rocha (Agrupamento de Escolas de Castro Aire)
Bárbara Baião (Escola Secundária de Camões)
Francisco de Jesus (Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho)
Henrique Farias (Colégio Casa Mãe)
Maria Carolina Barroso (Colégio Pedro Arrupe)
Maria Inês Tomás (Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor)
Nuno Espírito Santo (Colégio do Sagrado Coração de Maria)
Pedro Morais Silva (Escola Secundária de Camões)
Santiago Sanches Conde (Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado)
Aluno suplente:
Tiago Aníbal (Escola secundária José Belchior Viegas)
De entre os representantes nacionais destacam-se os alunos medalhados nas 10.as Olimpíadas da Filosofia,
que decorreram em Montemor-o-Novo, nomeadamente:
Medalha de Ouro - Pedro Morais Silva (Escola Secundária de Camões)
Medalha de Prata - Santiago Sanches Conde (Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado)
Medalha de Bronze - Maria Carolina Barroso (Colégio Pedro Arrupe)
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A todos os representantes nacionais e internacionais nas 30.as International Philosophy Olympiad votos de
muitas felicidades e sucesso. Contaremos ter mais notícias sobre ambos os eventos em futuras edições da
revista.
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