
BOLETIM
InsTITuTO supErIOr dE cIêncIas pOLIcIaIs 
E sEgurança InTErna

EdIçãO nº 38

ISCPSI

InTEgraçãO 29º cfOp

IMpOsIçãO dE pLaTInas

aBErTura sOLEnE

sEMana paIs



O quotidiano do Instituto evolui com o passar do tempo e o 
Boletim acompanha essa mudança. É um barómetro daquilo 

que se vai desenvolvendo, da intensidade com que o ano decorre – e esta 
acepção compreende duas componentes. Há actividades que desaparecem, ini-
ciativas que surgem. Graças ao Boletim podemos comparar o que de diferente 
se tem desenvolvido no Instituto ao longo dos últimos dez anos. Por outro 
lado, o facto de ser redigido integralmente pelos alunos desta casa, permite 
que se entenda o modo como esta geração interpreta as actividades que se 
vão promovendo no passado mais recente. Facilmente se entende que a profi-
cuidade desta publicação se materializa no facto de funcionar como ponto de 
charneira entre o passado e o presente. A essência mantém-se: continuar a dar 
a conhecer o que de melhor se passa no Instituto, bem como as iniciativas que 
marcam um semestre. Como pedra angular, o desejo de excelência, evolução 
e enriquecimento.  

Este ano recaiu sobre nós a honrosa tarefa de cristalizar as memórias 
colectivas e retratar as legendas de um ano, naquela que será a 38ª edição desta 
publicação. Esperamos poder corresponder às expectativas de todos os nossos 
leitores.

Rita Henriques
Xavier Rosado

Valdir Lisboa
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Integração 29º CFop ImposIção de platInas

A semana de integração é um marco para 
qualquer aluno do ISCPSI. É durante este 

período que se inculcam os valores que devem constituir a 
essência de todo o futuro oficial de polícia. Assim, de 24 a 
28 de Setembro, o 26º CFOP foi responsável por renovar o 
ciclo e, volvidos quatro anos, assumiu o compromisso de 
integrar o 29º CFOP.

Para os novos elementos, esta semana ficará para 
sempre cristalizada como um importante virar de página nas 
suas vidas. Uma das primeiras necessidades é a assimilação 
de que os dias têm um ritmo sui generis, por força da inten-
sidade a que são sujeitos quase ininterruptamente. Durante 
este período, interiorizaram todas as regras imprescindíveis 
à sua vivência quotidiana como cadetes. Mais do que os 
aspectos formais, foi imperativo inculcar os sustentácu-
los axiológicos que devem pautar a conduta daqueles que 
enfrentam agora uma nova realidade: isto implica abertura 
à mudança e uma adaptação contínua e constante.

Esta semana desenvolve também o espírito de sac-
rifício individual, assim como o sentido de coesão gru-
pal, factores determinantes para o sucesso de actividades 
levadas a cabo, como sejam a ordem unida, instruções em 
sala de aula e actividade física. 

Pretendeu-se, em síntese, dar continuidade à evolução 
e à construção de um futuro promissor: que cada geração 
corresponda às expectativas e que materialize o desígnio da 

No passado dia 15 de Outubro teve lugar 
nos claustros do ISCPSI a cerimónia de 

imposição de platinas, a que presidiu SEXA o Director 
Nacional, Superintendente Paulo Gomes.

Mais uma vez, marcou-se com grande solenidade um 
momento significativo para todos os alunos, que simboliza 
simultaneamente o iniciar e culminar de uma etapa. Através 
da imposição de novas platinas, pretende-se reconhecer o 
mérito de um ano de trabalho cumprido com sucesso, bem 
como materializar todo o significado dos momentos vividos 
ao longo do mesmo, e que se carregarão doravante.

É um momento de dualidades: para uns a lembrança 
presente de um percurso trilhado com grande empenho; 
para outros a reformulação de metas a alcançar. No entanto, 
há algo transversal a todos, um laço umbilical que nos une 
– o orgulho de fazer parte de uma casa sem par. Essa é a 
expectativa que em breve se tornará em certeza para aqueles 
que vão receber as suas primeiras platinas.

Os anos avançam e as palavras ouvidas tantas vezes 
vão ganhando um significado mais real, mais tangível. 
Assistir ao crescimento desta família faz-nos ganhar con-
sciência da efemeridade desta passagem e faz crescer 
em nós o desejo de, cada vez mais, contribuir para que a 
experiência dos nossos pares seja ainda melhor que a nossa. 
Aprendemos a valorizar e a sedimentar os ensinamentos que 
decorrem de um dia-a-dia que é, por natureza, complexo e 
exigente. O aprimorar da individualidade é indissociável da 

alma mater de conseguir formar oficiais cada vez mais aptos 
a cumprir a sua missão.

Rita Henriques, 26º CFOP

ideia de colectividade. Em retrospectiva, sabemos apreciar 
o nosso crescimento pessoal sem nunca olvidar o papel que 
cada uma destas pessoas teve na construção do que somos 
hoje. 

 
 Valdir Lisboa, 26º CFOP
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FeIra das regIões

Realizou-se, no passado dia 13 de Novembro, 
a já tradicional feira das regiões, na sala de 

Cadetes do ISCPSI. Um momento de convívio e interacção 
entre os vários CFOP, Oficiais e quadro orgânico, que serviu 
também para apresentar os elementos do recém-chegado 
29º CFOP.   

 Ao contrário de anos anteriores a coordenação do 
projecto apresentou uma mesa única para todos os convida-
dos onde constavam os produtos típicos de todas as regiões. 
Convívio, música e animação na apresentação dos elemen-
tos do 29º CFOP marcaram uma noite de festa onde todos os 
Cadetes se divertiram. Para o primeiro ano foi uma estreia, 
sentindo pela primeira vez o ambiente festivo que se pro-
porciona nestas ocasiões.

 Também o magusto fez parte desta festa, não fal-
tando as tradicionais castanhas assadas e a respectiva água-pé.

 
Luís Santos, 28º CFOP

abertura solene

Teve lugar, no dia 20 de Novembro, a Abertura 
Solene do Ano Lectivo do Instituto Superior 

de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI).
A Cerimónia foi presidida por SEXA, o Ministro da 

Administração Interna (MAI), Dr. Miguel Macedo, e con-
tou ainda com a honrosa presença do Sr. Vice-Procurador 
da República, do Sr. Provedor de Justiça, do Sr. Secretário-
Geral do Sistema de Segurança Interna, da Sr.ª Directora 
do Departamento Central de Investigação e Acção Penal, 
do Sr. Director Nacional da Polícia de Segurança Pública e 
do Sr. Director do Instituto Superior de Ciências Policiais e 
Segurança Interna, entre outros convidados.

Deu início às alocuções o EXMO Sr. Director do 
ISCPSI, que centrou a sua intervenção em objectivos a 
alcançar nos próximos dois anos, dos quais se destacam: 
“aproximar a realidade do instituto ao regime jurídico do 
ensino superior, automatizar o processo escolar e renovar 

as instalações”.
De seguida, SEXA, o MAI, deu especial enfoque à 

ligação entre o ISCPSI e a sociedade civil, cada vez mais 
integrada numa perspectiva de proximidade e visibilidade, 
que tende a orientar a operacionalidade policial.

Por fim, a lição inaugural ficou a cargo do EXMO Sr. 
Subintendente Manuel Valente, sendo subordinada ao tema 
“Os Desafios Emergentes de uma Polícia de um Estado de 
Direito e Democrático”. Esta teve como tónica a integração 
da função de Polícia como uma das tarefas de garantia da 
soberania, atentando nos grandes desafios que se colocam 
actualmente aos dirigentes das polícias, que devem “assumir 
o papel de equilíbrio em momentos de elevada conturbação 
social e saber gerir a acção da polícia que permita o exercí-
cio livre e legítimo dos direitos e liberdades fundamentais”. 

 
Xavier Rosado, 26º CFOP
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KartIng palmela

passeIo Interno de btt

Realizou-se no passado dia 22 de Novembro 
mais uma corrida de karts no circuito de 

Palmela, organizada pelo Clube Aventura e Tiro do ISCPSI. 

Apesar da chuva e do frio que se faziam sentir, a animação 
e a boa disposição entre as 22 equipas participantes eram 
bem notórias. 

Quando o juiz da prova assinalou o fim corrida, foi a 
equipa maisoumenosgostosos.com, formada pelos cadetes 
do 28ºCFOP, Artur Silva e Fernando Brito, que se sagrou 
vitoriosa. 

No final e como é da praxe, subiram ao pódio as três 
equipas mais rápidas, que tiveram direito a taças e cham-
panhe, com que brindaram os presentes. Para os não vence-
dores: medalhas de participação e consolação.

Este evento que, devido ao seu sucesso, se tem vindo 
a repetir nos últimos anos, é sempre uma excelente forma 
de estimular o espírito competitivo e o fair-play, mas acima 
de tudo, devido à sua informalidade, de cimentar as relações 
inter-pessoais entre os participantes.  

Joaquim Pereira, 28º CFOP

No dia 5 de Dezembro teve lugar o Passeio 
Interno de BTT organizado por este Insti-

tuto. Mais uma vez se procurou fomentar o sentimento de 
forte camaradagem e gosto pelo desporto por parte dos 
alunos desta casa, desta feita tendo por pano de fundo o 
Parque Florestal de Monsanto. Num percurso pautado pela 

envolvência natural, foi possível a todos apreciar a paisa-
gem circundante e, para os adeptos de adrenalina, colocar 
à prova os seus dotes técnicos nas rápidas descidas que ali 
se propiciam.

Xavier Rosado, 26º CFOP

exerCÍCIo de lIderança - el01

Decorreu no dia 10 de Dezembro de 2012 o 
Exercício de Liderança, denominado EL01. 

Este exercício destinou-se este ano aos elementos do 29º 
Curso de Formação de Oficiais de Polícia. 

Na senda dos anos anteriores, pretende-se com o 
EL01 um contacto inicial com provas e dinâmicas de grupo, 
sendo os cadetes confrontados com desafios que visam a 
interacção, capacidade de consenso e tomada de decisão, 
estando estas vertentes enfatizadas, em detrimento de uma 
liderança individual (tendo em conta que esta será avali-

ada nos exercícios de liderança posteriores). Desta forma, o 
objectivo transversal a todas as provas é que o contributo de 
cada um dos membros da equipa seja útil e contribua para 
que, em conjunto, se chegue à melhor solução possível para 
resolver o desafio colocado ao grupo.

 As provas tiveram lugar no pavilhão gimnodesport-
ivo e na piscina. O último exercício juntou todo o curso 
(como habitual nos EL01) com o propósito de, recorrendo 
aos cadetes, desenhar no chão do pavilhão o acrónimo “29º 
CFOP”.

Diogo Magalhães, 27º CFOP
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exerCÍCIo de lIderança - el02

“Os líderes são formados, ao invés de nas-
cidos”. Será esta expressão, creditada a 

Warren Bennis, que melhor define o intuito dos exercícios 
de liderança desempenhados pelos cadetes do primeiro ano 
do CFOP no dia 29 de Novembro de 2012.

Os exercícios de liderança surgem como potenciad-
ores das capacidades de liderança de cada um dos cadetes, 
limando arestas no que a esta área se refere e permitindo 
uma retrospecção do seu desempenho. É através da intro-
specção individual que melhor se conseguem avaliar os 
comportamentos 

tidos durante os exercícios em si – e é 
dessa mesma consciencialização que surge o desen-

volvimento pessoal.
Não poucas vezes o desempenho de actividades de 

liderança começa com um plano bem delineado que, por 
força das circunstâncias, tem de ser adaptado ou mesmo 
completamente reformulado já depois de posto em prática. 
O esforço de coordenação de diferentes vontades e person-
alidades para um objectivo comum revelar-se-á, muitas 
vezes, a mais difícil competência de um oficial de polícia 
– e é exactamente nesse sentido que estes exercícios se real-
izam, e continuarão a realizar-se.

Francisco Pires, 28º CFOP 

dádIva de sangue

No passado dia 11 de Dezembro de 2012, o 
ISCPSI voltou a mostrar todo o seu espírito 

solidário, participando em mais uma recolha de sangue 
organizada pelo Projecto-Escola Solidariedade em parce-
ria com o Instituto Português do Sangue e Transplantação. 

Como já vem sendo hábito em anos anteriores, esta ini-
ciativa mostrou-se um sucesso, dada a participação de 65 
dadores, entre alunos, professores e elementos do quadro 
orgânico, que não hesitaram em demonstrar activamente o 
seu altruísmo e solidariedade para com esta nobre causa. 

Luís Vasques, 27º CFOP
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O pavilhão gimnodesportivo do Instituto 
Superior de Ciências Policiais e Segurança 

Interna acolheu, no passado dia 15 de Dezembro de 2012, 
a festa de Natal Solidária, realizada no âmbito do Projecto 
– Escola Solidariedade. A iniciativa de cariz solidário, des-
tinou-se a receber, no ISCPSI, 15 crianças da Associação 
Sol. No evento estiveram também presentes outras crian-
ças, nomeadamente filhos e familiares de alguns Oficiais, 
elementos do quadro orgânico e funcionários do ISCPSI.

 A festa de Natal contou com a presença do actor 
Miguel Costa, por forma a proporcionar uma tarde diferente 
de divertimento, espírito natalício e convívio junto dos mais 
pequenos. Contou também com a actuação do mágico Alex 
Braun e com a Tuna Académica da Faculdade de Farmácia 
da Faculdade de Lisboa. 

Foram realizados jogos com as crianças alusivos 
à quadra natalícia. As brincadeiras nos insufláveis con-
tribuíram para que a diversão fosse ainda maior.

O Grupo Operacional Cinotécnico da Polícia 
de Segurança Pública realizou uma demonstração com 

Festa de natal solIdárIa

No passado dia 17 de Dezembro, realizou-se 
mais uma festa de Natal no ISCPSI. Este fes-

tejo teve lugar na sala de cadetes e contou com a presença 
dos cadetes, aspirantes e alguns oficiais. A organização deste 
evento esteve a cargo dos elementos da Associação Aca-
démica e permitiu aos presentes disfrutar de um momento 
de convívio e animação, imbuído do espírito desta quadra. 
O espaço foi decorado a preceito e foram vários os doces e 
iguarias trazidos por todos, a maioria típicos desta época. A 
música que se fez ouvir ao longo do evento contribuiu tam-
bém para a animação de todos. Este momento serviu, uma 
vez mais, para reforçar a amizade e camaradagem no seio 
do grupo de alunos.

João Antunes, 27º CFOP

Festa de natal do IsCpsI

canídeos, para que de alguma forma estas crianças tomas-
sem contacto com a sua actividade e pudessem apreciar as 
habilidades do “fiel amigo”. 

Durante a tarde houve projecção multimédia, sendo 
o culminar da festa a entrega de prendas a todas as crianças 
ali presentes.

António Ochoa, 28º CFOP

semana do paIs

Realizou-se no período de 4 a 8 (1º e 2º ano) 
e 18 a 21 (3º e 4º ano) de Fevereiro, pelo 

segundo ano consecutivo, o programa de Actividades em 
Interrupção de Semestre (PAIS). Esta é uma iniciativa que 
visa completar a formação dos cadetes enquanto futuros ofi-
ciais de polícia, adoptando uma aproximação multifacetada 
a diferentes problemáticas.

Em primeiro lugar, procura-se um maior convívio 
entre os cadetes do CFOP - esta aproximação e fortaleci-
mento de laços de confiança surge como indispensável, 
tendo em conta o futuro de cada um enquanto parte de uma 
instituição que prima pela cooperação entre os seus elemen-
tos. São actividades físicas como as que foram realizadas 
que nos levam um 

pouco mais ao limite e promovem a competição 
saudável e espírito de sacrifício conjunto. É nos momentos 
em que fraquejamos e sentimos o apoio dos camaradas, que 
se fortalecem os laços de companheirismo.

Em segundo lugar, o programa PAIS pauta-se por 
procurar o desenvolvimento cultural e pessoal dos cade-
tes do CFOP, com uma maior incidência para o primeiro 

e segundo anos. Prova disso são as diferentes visitas de 
estudo a locais como o Instituto Geográfico do Exército, 
Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalis-
tas e a museus (como seja o Museu Militar ou o Museu do 
Oriente). Para o terceiro e quarto anos é dado maior ênfase 
a visitas com enfoque na actividade policial. Este ano foi 
visitado o estádio do Sport Lisboa e Benfica (com especial 
atenção ao policiamento desportivo), o Centro de Comando 
e Controlo da REFER, a Divisão de Segurança Aeropor-
tuária do aeroporto da Portela, a Autoridade Nacional de 
Protecção Civil e a Divisão de Segurança a Transportes 
Públicos. Não 

obstante, este aspecto foi tido em conta nas visitas 
realizadas pelo 29º CFOP à 4ª Divisão e esquadras. 

Em terceiro lugar, e porque um oficial de polícia será 
sempre formado para comandar, realizaram-se actividades 
de liderança especificamente criadas para 

este período de actividades. Procura-se assim desen-
volver de forma mais acentuada as capacidades de liderança 
individual. O intuito principal é exacerbar esse potencial, 
limando arestas e demonstrando o valor real da cooperação 
na resolução dos problemas colocados. 

Finalmente, também foram reservadas algumas 
horas à prática de ordem unida e à actividade física. Um 
oficial de polícia terá de estar preparado para comparecer e 
tomar parte em certas cerimónias, sendo imperativo que os 
cadetes se habituem a estes momentos e às necessidades que 
eles acarretam.

Francisco Pires, 28º CFOP
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Surgiu em Janeiro de 2003 a primeira edição do Boletim, a cargo do então Subcomissário Rogério 
Soares e do Cadete Carlos Cachudo. Revestido de um carácter informativo, começou por dar 

a conhecer os eventos ocorridos mensalmente. Contou também com espaços dedicados aos aniversariantes 
(“Parabéns a Você”), “Classificados” da companhia e ainda sopa de letras, frases feitas e adivinhas. Apesar 
de a sua forma ter sofrido variadas mutações ao longo de uma década, o conteúdo permanece praticamente 
intacto, mantendo o intuito de informar acerca das actividades ocorridas. É nossa intenção, com esta página, 
homenagear aqueles que tiveram a visão e espírito empreendedor para criar e, ao longo dos anos, tornar esta 
publicação cada vez melhor.

recomenda:

entretenImento10º ANIVERSÁRIO DO BOLETIM
boletim iSCPSi14
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