Notícia
“Viver sem filosofar é o que se chama ter os
olhos fechados sem nunca os haver tentado
abrir.”
Descartes
“Uma vida não examinada, não merece ser
vivida!”
Sócrates

Nos passados dias 13 e 14 de abril decorreram as VII Olimpíadas Nacionais de
Filosofia, no Agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal.
As Olimpíadas Nacionais de Filosofia têm os seguintes objetivos gerais:
- Cultivar a capacidade de reflexão ética, sobretudo no domínio dos
temas/problemas do mundo contemporâneo;
- Incentivar o intercâmbio intelectual e proporcionar oportunidades para
contactos pessoais entre jovens de diferentes regiões, de modo a promover
uma cultura de paz.
- Realizar uma competição nacional de Filosofia para os alunos do Ensino
Secundário;
- Proporcionar oportunidades de partilha e de reflexão, para estudantes e para
professores de Filosofia.
O encontro deste ano contou com alunos (cerca de 80) oriundos de 40 escolas
de todo o país.
O Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo também esteve presente,
com dois alunos da Escola Secundária, o aluno Álvaro Henrique Reis Fontes Ramos
Lopes e a aluna Joana Rita Leal Neves, ambos estudantes do 10º ano, do curso de
Científico-Humanístico de Línguas. Não tendo sido alvo de escrutínio interno, estes
alunos foram convidados pela sua professora de Filosofia a participarem neste evento,
por reunirem os requisitos considerados fundamentais para o efeito, nomeadamente,
escreverem e pensarem bem e possuírem uma capacidade de argumentação crítica
excelente.
Deste modo, durante dois dias, os jovens tiveram oportunidade de, não só
debater sobre qualquer tema filosófico, como também conhecer novas pessoas e criar
novos contactos com colegas da sua idade, com quem puderam partilhar ideias,
argumentos ou simplesmente conversar.
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Estes jovens tiveram de realizar, durante três horas, um ensaio filosófico sobre
um de quatro temas que lhes foi dado a escolher. Um dos objectivos era selecionar
dois alunos para representarem Portugal nas XXVI Olimpíadas Internacionais de
Filosofia, que este ano se realizarão em Bar, no Montenegro, no próximo mês de Maio,
entre os dias 25 e 27.
É com grande orgulho que informamos que o aluno Álvaro Henrique Reis
Fontes Ramos Lopes foi um dos selecionados para representar Portugal nas XXVI
Olimpíadas Internacionais de Filosofia, uma vez que recebeu a Medalha de Prata no
encontro nacional, correspondendo ao segundo lugar deste evento.
A diretora do Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo, professora Idalina
Bento e a professora de Filosofia, Cristina Ferreira, agradecem e congratulam-se pelo
bom desempenho destes alunos que, de forma exemplar, contribuíram para o bom
nome da Escola Secundária.

Montemor-o-Novo, -- de Abril de 2018
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