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O Eixo de Comunicação Institucional pretende, para o ano letivo 2022/2023,

levar ao conhecimento interno e externo as vivências institucionais e os

momentos mais marcantes deste Instituto, tendo como objeto-base o dia a dia

de todos dos elementos que compõem esta casa, num trabalho com todos eles,

para todos eles e, especialmente, por eles.

Nesse espírito nasceu o presente boletim. Como montra privilegiada de

mostra do ISCPSI, do verdadeiro ISCPSI - aquele que se efetiva aos nossos

olhos e só ganha vida graças àqueles que dele fazem parte –, mas também

sem esquecer aqueles que, hoje oficiais, o marcaram no passado, a atual

Equipa do Boletim orgulha-se de poder abrir desta forma, mais uma vez, as

portas do nosso Instituto.

É um privilégio escrever-vos,

A equipa do Boletim.

 

NOTA EDITORIAL



MENSAGEM
AOS CADETES

José Luís Alves Fernandes,
Subintendente da PSP

Qual o seu percurso dentro da instituição PSP?

OUTUBRO 
1998

Entrada para a EPP
Começa o curso de formação
de agentes/guardas. Após o
curso é colocado na 4ªdivisão,
como agente.

Subcomissário 

Esquadras: Do Barreiro; da
Baixa da Banheira; EIFP do
Barreiro e EIC do Barreiro.

Comissário
Funções no núcleo de
investigação criminal.
Funções de adjunto do
comandante de divisão de
Almada.

ISCPSI
Realiza o mestrado não integrado
em ciências policiais na
especialização em criminologia e
investigação criminal.

Entrada no ISCPSI
Entrada no 18.º CFOP.
Termina o curso a 1 de julho
de 2006.

1

3

5

7

9

2

Subcomissário 
Enquanto esteve nas diversas
esquadras da divisão do
Barreiro foi formador na área
jurídica na EPP.

42006

Comissário 
Assume a posição de
comandante da Divisão de
Almada.

6DEZEMBRO

Comissário 
Começa a exercer funções
de comandante da Divisão
de Setúbal.

8JANEIRO
2018

Subintendente 
Comando da Divisão do
Seixal.10JULHO

2020

2006

SETEMBRO
2013

FEVEREIRO 
2016

JULHO
2019

2013

2001

Subintendente 

11 NOVEMBRO

ISCPSI
Conclui o Curso de Comando
e Direção Policial, requisito
para a promoção a
subintendente.

Atualmente presta serviço
como diretor do departamento
da polícia municipal na câmara
de Oeiras.

2020
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MENSAGEM
AOS CADETES

José Luís Alves Fernandes,
Subintendente da PSP

Que conselhos pode dar aos futuros Oficiais de Polícia?

Não diria conselhos, mas sim algumas mensagens. Incentivo-os ao autoconhecimento, a

planearem a carreira com calma, a definirem bem as suas prioridades e valores. Devem

procurar saber quem querem ser, não apenas no trabalho como Oficiais de Polícia, mas

também na vida familiar e com os amigos.

Sendo a carreira de Oficial de Polícia uma carreira complexa e repleta de

oportunidades e desafios, acarreta uma responsabilidade acrescida e é muito importante

que tenham ambições profissionais, objetivos em mente para concentrarem o esforço

em metas objetivas.

Aconselho-os ainda a aprimorar as suas aptidões profissionais num processo contínuo, a

procurar a responsabilidade e assumir a responsabilidade das suas ações, a tomar

decisões corretas e oportunas, a dar o exemplo aos seus subordinados e garantir-lhes

condições de trabalho, humanas, físicas e de bem-estar. 

Não. Sinto que, na categoria de Subintendente, ainda há funções por desempenhar que

podem ter em mim um grande impacto motivador desejado. Pese embora o tempo que

permaneci na categoria de Comissário tenha sido um período de exercício de funções

correspondentes ao conteúdo funcional de Subintendente, em Comando Distrital, sinto

que esse tempo, de crescimento profissional, apenas serviu para me tornar um Oficial

mais qualificado e preparado para dar os próximos passos na categoria de Subintendente,

na estrutura orgânica da PSP ou em outros organismos, como na situação atual em que

me encontro, a prestar serviço na Câmara Municipal de Oeiras. 

Sente que no posto atual em que se encontra já atingiu todos os
objetivos profissionais?
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Lembro-me como se fosse hoje, a minha ida para Portugal em agosto de 2016. Era um
misto de sentimentos. Por um lado, uma alegria enorme porque ia frequentar o Curso de
Formação de Oficiais de Polícia (CFOP), ia conhecer Portugal e estar com as minhas
irmãs. Por outro lado, uma dor enorme no peito por ter que deixar os meus filhos por um
longo período de tempo. Contudo, tinha que seguir em frente, uma vez que a confiança
que me foi depositada pela Polícia Nacional de Cabo Verde, pela minha família e pelos
meus amigos correspondia a um compromisso que projetei no meu percurso profissional.
Assim, ingressei o XXXIII CFOP.  Confesso que não foi um percurso fácil, foram muitos
anos de luta, estudos e desafios, conforme o ditado “não existe vitória sem luta”, por isso,
tinha uma força enorme para fazer esse curso com sucesso. 
Após vários anos o dia mais esperado chegou, o dia da conclusão do curso. A apresentação
da minha dissertação de mestrado realizou-se no dia 23 de junho de 2021 e o
encerramento/compromisso de honra no mês de julho.  Atualmente, sou Chefe Esquadra
da PNCV a desempenhar funções na Direção Central de Investigação Criminal (DCIC).

MENSAGEM
AOS CADETES

Ivanilda Gonçalves 
Chefe de Esquadra

Em que ano se formou no ISCPSI?
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Aconselho-os a dedicarem-se aos estudos e a apoiarem-se uns aos outros

independentemente do país de origem, pois ninguém consegue fazer este curso sozinho, de

modo a terem sucesso e ultrapassarem os obstáculos. Eu e a minha irmã de luta, Daniela

Cunha, fomos um exemplo a seguir, apesar de sermos de nacionalidades diferentes,

ajudamo-nos (...) em todos os momentos. Choramos juntas, estudamos juntas, passeamos

juntas, fizemos compras juntas (…), fomos umas verdadeiras camaradas, amigas, colegas,

conselheiras. Hoje posso afirmar que ela foi a minha melhor amiga do curso. 

Deixo-vos uma mensagem de coragem, força e de muita luta. Aproveitem tudo de bom que

o ISCPSI vai proporcionar-vos. Mesmo quando passarem por momentos menos bons, não

guardem ressentimentos.

[Para os camaradas cooperantes:] um dia ao visitarem Portugal passem pelo ISCPSI, visitem

os vossos camaradas, relembrem os bons momentos vividos, porque “um bom filho à casa

torna”. Particularmente, sempre que viajar para Portugal visitarei o Instituto, porque o que

sou hoje é graças à formação que tive, tanto profissional como pessoal, naquela escola. 

 

MENSAGEM
AOS CADETES

Que conselhos daria aos cadetes-alunos do ISCPSI?

Gostaria de um dia prestar serviço em Portugal?

Poderia responder que sim porque os meus filhos vivem em Portugal e, daria tudo para
estar com eles e acompanhá-los nos estudos. Mas, infelizmente, existe um outro lado que
me agarra à minha terra, ao meu País e à minha Polícia.

6

Ivanilda Gonçalves 
Chefe de Esquadra



ESPAÇO CPLP
Angola - 46.º Aniversário da Proclamação de Independência 

No passado dia 11 de novembro celebrou-se o 46º

Aniversário da Proclamação de Independência de

Angola. A 11 de novembro de 1975, o saudoso

Presidente António Agostinho Neto proclamou

solenemente, em nome do Povo Angolano, perante a

África e o Mundo,  a independência nacional de

Angola. Este acontecimento deveu-se, em grande

parte, aos eventos militares e políticos que

ocorreram um ano antes em Portugal, aquando da

Revolução de 25 de Abril de 1974.

Cabo Verde - 152.º aniversário do Corpo de Polícia Nacional

No passado dia 15 de novembro, o Corpo de Polícia

Nacional de Cabo verde comemorou o seu 152º

aniversário.  Esta Polícia teve a sua origem no Corpo

de Polícia Civil criado pelo governador Caetano

Albuquerque em 1870.

Até 1975, Cabo Verde era uma província ultramarina

de Portugal, com uma polícia de segurança pública

que incluía portugueses metropolitanos e cabo-

verdianos, intitulando-se como Corpo de Polícia.

Desde então, passou a ser chamada de Polícia

Nacional de Cabo Verde.
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Receção ao 39º CFOP
 

38º Aniversário do ISCPSI

ESPAÇO CADETE
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A 26 de setembro, numa despedida repleta de emoção, com
a presença das suas famílias, o ISCPSI recebeu os Cadetes

do 39º CFOP. 

A 19 de outubro celebrou-se o 38º aniversário do ISCPSI. Nesse dia realizou-se ainda a
Cerimónia de Imposição de Platinas, momento marcante na vida dos Aspirantes a Oficial

de Polícia e dos Cadetes-Alunos. 

Dádiva de sangue

A 20 de outubro o ISCPSI voltou a associar-se à importância da Dádiva de sangue.



Campeonato intercursos de futsal

Inauguração de Certificado Eco-Escola

Atividade de Paintball

ESPAÇO CADETE

No dia 28 de novembro inaugurou-se o Certificado Eco-Escola 2021/2022 com o qual o
ISCPSI foi galardoado em resultado do trabalho em prol da sustentabilidade ambiental.

Conforme é já tradição realizou-se desde o inicio do ano letivo o campeonato intercursos
de futsal, que contou também com a participação de uma equipa do Quadro Orgânico do

ISCPSI.

 A 2 de novembro foi realizada uma atividade de Paintball nas infraestruturas da empresa
‘’Nest Paintball’’ que contou com a presença de Cadetes-Alunos dos 36º, 37º e 38º CFOP e

ainda com  elementos do Corpo de Alunos do ISCPSI.
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Jogo de futsal AAISCPSI no campeonato universitário

Festa de Natal

 A 10 de dezembro realizou-se a Festa de Natal, projeto desenvolvido por Cadetes dos
diversos anos e que permite um dia de festa para pessoal do ISCPSI e seus familiares.

Jogo de futsal do campeonato universitário

No dia 30 de novembro realizou-se no ISCPSI o primeiro jogo do campeonato
universitário. A partida foi disputada pela AAISCPSI e pela NOVA IMS.

ESPAÇO CADETE
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AS EQUIPAS DO INTERCURSOS

O Quadro-Orgâncio

O 37º CFOP

O 38º CFOP
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De futsal

O 36º CFOP

O 39º CFOP

Pelo segundo ano
consecutivo, sagrou-se
campeão o 36º CFOP!



Eixo das Atividades Recreativas e Culturais 

ANUÁRIO DOS EIXOS ISCPSI
Eixo do Desporto Eixo das Remodelações e 

Manutenção

Récitas Banda

Atividades Desportivas e de Convívio
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Eixo da  Responsabilidade Social e Ambiental

Natal ISCPSI Ações de Sustentabilidade

Solidariedade Social Dádivas de Sangue
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ANUÁRIO DOS EIXOS ISCPSI



ESPAÇO CULTURAL

Literatura - Crime e Castigo
Datado de 1866, este é o primeiro dos grandes romances de

Dostoiévski, sendo, provavelmente, a mais conhecida de todas as

suas obras. 

Centra-se na figura do estudante Raskólnikov, perturbado pelas

privações e duras condições de vida. Explora a temática do

inconsciente e da irracionalidade dos comportamentos sendo por

esse motiva uma referência até hoje atual na literatura.

O filme Citizen Kane realizado em 1941 por Orson Welles já ganhou

hoje o estatuto de imortal, graças ao seu argumento, mas sobretudo às

inovações técnicas que apresentou.

O filme relata a história de um magnata cuja grande paixão é o

jornalismo e conquistar o amor de todos os que o rodeiam. Com o

mundo a seus pés, ele consegue tudo o que o dinheiro pode comprar,

mas não o amor que parece não saber conservar, terminando na mais

completa solidão. 

Um filme que quebrou com todas as regras do cinema e que

introduziu outras totalmente inéditas.

Música - 5º Sinfonia de Mahler

A 5ª Sinfonia de Mahler, escrita entre 1901 e 1902,

simultaneamente apaixonada, arrebatadora e dilacerante,

com sonoridades intangíveis, é, sem dúvida um dos relatos

mais bonitos e subtilmente inflexível do movimento que já

ouvimos em disco.
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O Prof. Dr. Rui Pereira recomenda:

Cinema - Citizen Kane



ESPAÇO CULTURAL

Série
A série 1899 desenvolve-se em torno dos tripulantes do navio

Kerberos, formado por imigrantes de diversas nacionalidades, que

tentam procurar uma vida melhor na cidade de Nova Iorque no

final do século XIX. A viagem intensifica-se quando ao atravessar

o Atlântico se cruzam com uma outra embarcação à deriva que se

encontrava desaparecida há anos.

Uma série de eventos anormais e inexplicáveis leva a que os

passageiros percam completamente o senso entre a realidade e a

loucura. Larsen (Andreas Pietschmann) procurando respostas

junta-se a outros tripulantes para investigar os segredos

escondidos naquela região. 

1899 leva o público a um enredo cheio de reviravoltas e constantes

mistérios.

Paulo Moreira é um do grandes nomes quando falamos de

Inteligência Emocional em Portugal. Com um currículo

vastíssimo é autor de vários livros sobre o tema, fundador

da marca "Treino de Inteligência Emocional" - marca líder

na prestação de eventos de Inteligência Emocional em

Portugal e criador da Academia de Inteligência Emocional e

Soft Skills.

Neste Podcast por nós sugerido Paulo Moreira refere temas

relacionados com a Inteligência Emocional.
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Podcast

A equipa do boletim sugere ainda:



ESPAÇO ARTE
O Mito de Ícaro e Dédalato e a Polícia

O polícia personifica o mito de Ícaro, que se encontra, permanentemente, na sua

formação e carreira policial, num labirinto. Dédalo constrói as asas do polícia para

que este possa sair do labirinto, com cera de abelha e penas, num ilustre ato de

amor e camaradagem, encontrando-se à sua retaguarda, sem cobranças. Contudo, as

asas são frágeis e Dédalo fora cuidadoso, alertou o polícia de que o sol e a

penumbra seriam a sua ruína, pelo que não devia tentar qualquer aproximação

destas. O polícia, ao contrário de Ícaro, não caiu, jurou honrar a sua missão, junto

ao sol e na penumbra, sem tombar perante as adversidades.

Texto e desenho por: Filipa Rodrigues, 3801
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ESPAÇO ARTE
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Concurso de fotografia ISCPSI

Fotografia por Diogo Guerreiro, 3809

Fotografia por João Deus, 3704

"O pôr do sol alentejano"

"25 de abril em Falso Analógico"



ESPAÇO ARTE

A Tríade dialética descreve o iter para a síntese em que o sucesso depende do
trinómio SONHAR, LUTAR E REALIZAR. Não existem portas fechadas se
acreditamos na nossa força interior, não existem obstáculos quando a vontade de
seguir em frente é maior. Basta sonhar, basta dar um input motivacional e lutar com
garra para uma vida de sucesso.

Nada de predestinação, nada de sorte, e sim meritocracia, porque “milhares tentam
chegar, mas apenas um consegue”, pois muitos perdem-se no percurso devido ao
ambiente ácido associado ao ataque das células de defesa, só um consegue penetrar
as barreiras ganhando a ultramaratona. Todos nascem com uma missão, com um
propósito latente e com potências intrínsecas para transformar o mundo.

O sonho é a busca de realidade e, quanto mais alto sonhar maior serão os esforços
para lá chegar. As trajetórias nunca foram “mares de rosas”, os espinhos e as trilhas
traiçoeiras fazem com que as coisas nem sempre sejam as melhores, logo, é sempre
necessário erguermo-nos e fazer dos erros uma lição. Almejamos o mundo
inteligível, pelo que todos se querem libertar da “caverna” e atingir a Episteme em
vez de cair no dissabor e nas incongruências da carne. Portanto, a humildade é a
parte mais bela e orientadora da história e nunca deixa o seu melhor perder-se na
arrogância.

Herculano Barbosa, 16GB 

Filipa Rodrigues, Diogo Guerreiro e  Herculano Barbosa
 

“Deus transforma tristeza em sorriso, fraqueza em força e sonhos em
realidade"
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MENSAGEM
DE NATAL

Depois de dois anos fortemente marcados pela pandemia, e em que tivemos,

em alguns casos, de passar esta quadra afastados dos que nos são mais

queridos, espera-se que neste ano de regresso à normalidade todos possam

regressar a casa, àqueles que amam.

Esperamos que a crise que este ano se faz sentir não afete esta época que se

quer repleta de amor. Que sejamos para isso capazes de esquecer os bens

materiais e de nos focar naqueles que nos rodeiam pois é isso que realmente

importa.

Torcemos para que no ano que aí se avizinha somem sucessos pessoais e

profissionais. Que seja possível atingirem as metas a que se propuserem e

que não deixem nunca de sonhar que há mais e melhor a alcançar, certos

porém que seguimos mais fortes quanto mais juntos formos.

Que 2023 seja um ano próspero e feliz! Deste lado esperamos que possa

continuar a acompanhar-nos pois será para nós uma honra continuar a tê-lo

desse lado, caro leitor. Estamos e continuamos empenhados em trazer-lhe

conteúdo atualizado e relevante, de algo que nos é tão querido: a nossa

segunda casa. E é por sabê-lo desse lado que mantemos a promessa de, no

próximo ano, continuar a nossa missão.

Um feliz Natal e um próspero Ano Novo!
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Desejamos a todos os nossos leitores um

feliz e santo Natal. Que esta época, tão

celebrada mundo fora, seja marcada pela 

alegria e pela entrega aos outros, pela família e pelos amigos que nos

aquecem o coração. 
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