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EDITORIAL   

  

É com profícuo contentamento que a 

Newsletter do Instituto Superior de Ciências 

Policiais e Segurança Interna (ISCPSI) se 

reencontra, novamente, com os seus estimados 

leitores, agora numa versão mais alargada 

substituindo o Boletim. Queremos, no entanto, 

informar-vos que este formato é, também ele, 

provisório, uma vez que se pretende, para 

breve, uma edição e uma apresentação 

renovada, consultada no site (em 

desenvolvimento e construção) do nosso 

Projeto-Escola Comunicação e 

Desenvolvimento de Imagem. Neste sentido, 

prevemos que as próximas edições contêm já 

com uma nova dinâmica de trabalho, um novo 

layout e, sobretudo, uma nova orientação 

estratégica, em que o projeto CDI gravita em 

torno de todos os outros projetos em estreita 

colaboração e divulgação, com consequente 

renovação do grupo de trabalho tal como 

sucede, anualmente, através da participação 

dos cadetes do 2º ao 4º ano, respetivamente. Tal 

opção, revela a necessária atualização em face 

da relevância que o suporte digital assume na 

sociedade hodierna e nas plataformas de 

comunicação e de interatividade, em linha de 

pensamento com as orientações estratégicas do 

escalão superior.  

   Corridos que estão mais de 10 anos da edição 

do Boletim, a Newsletter, com edições 

bimensais, para além das edições especiais, 

assume, agora, todo o seu legado com enorme 

orgulho do importante repositório da história 

do ISCPSI, quer em acervo documental, quer 

fotográfico, não esquecendo, nunca, que a 

cultura institucional se faz da sua história, das 

suas vivências e das  pessoas que constituem a 

história viva – tal será o nosso critério na 

seleção dos artigos que integrarão cada 

número. O core business da nossa missão é a 

divulgação das atividades realizadas no 

Instituto, interna e externamente, contudo, 

aguardamos calorosamente a participação de 

todos, com novas ideias porque o diálogo livre, 

aberto e descomplexado faz de todos pessoas 

mais compreensíveis, respeitadoras e 

tolerantes.Eis o nosso mote: que a sorte o bafeje 

– eis o que ardentemente desejamos, 

determinados e com a acrescida vontade de 

fazer mais e melhor. 

Sérgio Pinheiro Cadete-Aluno do 4º Ano  

 

Projeto-Escola: Comunicação e Desenvolvimento 

de Imagem (CDI)  

Oficial Coordenador: Subcomissário Cláudia 

Andrade   

Coordenadores: António Pinheiro, Hélio Chaves, 

Ana Mendonça e Taylor Silva. 

Colaboradores: 30º CFOP: Margarida Pereira, 

Madalena Castro, Rodrigo Amaral, Gonçalo 

Esteves, Joana Martins e Simão Vila – Nova.   

31º CFOP: Victor Cucu, Luís Ferreira, Hugo 

Silva e Laura Bicheiro.  
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 28 set- 2 out 

Abertura do Ano Letivo Escolar 

2015/2016 na Amadora 

Feira das Regiões  

Encontro dos novos alunos das Escolas 

Superiores Policiais e Militares 

Integração do 32º CFOP 

 15 out Aniversário ISCPSI – Cerimónia de 

imposição das platinas  

21 out 

28 out 

26 nov 

out - nov 
Atividades Desportivas  
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Durante o final do mês de Setembro e o início de Outubro, teve lugar mais uma 

receção aos novos elementos do 32º CFOP. As atividades tiveram a colaboração dos 

cadetes-alunos que fizeram parte do grupo de integração e contaram com a presença do 

Comandante do Corpo de Alunos do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança 

Interna (ISCPSI), Intendente Luís Guerra, e decorreram de acordo com as suas orientações.   

A primeira semana teve lugar na UEP, onde se procedeu à verificação das 

competências destes novos cadetes a vários níveis, nomeadamente, às suas aptidões físicas 

com vários exercícios de diferente natureza, por exemplo: corrida, ginástica de aptidão, 

entre outros exercícios lúdicos. 

Da mesma forma, colocaram-se à prova aptidões do foro psicológico, com testes 

teóricos e realização de algumas tarefas sob stress. Além disso, testaram-se capacidades 

de liderança com várias provas de grupo, onde tinham de interagir entre si, sempre com 

nomeações de líderes de grupo.  

Por fim, não se dispensou a instrução da cultura policial ao nível do fardamento, 

ordem unida, conhecimentos técnicos e formais desta Instituição.  

Tiago Silva Cadete-Aluno 4º Ano 

 

 

 

 

 

Integração do 32º CFOP 
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Aniversário ISCPSI – Cerimónia de 

imposição das platinas  

 

 

 

 

 

 

 

O Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI) comemorou, no dia 15 de 

Outubro, do corrente ano, o seu 31º aniversário. A cerimónia teve início às 10h45, no auditório 

Superintendente-chefe Afonso de Almeida e foi presidida pelo Diretor Nacional da PSP Superintendente - 

Chefe Luís Peça Farinha. Entres outras entidades estiveram presentes o ex-Diretor Nacional da PSP, 

Superintendente-Chefe Francisco de Oliveira Pereira, o ex-Diretor Nacional Adjunto ,Superintendente-

Chefe José Pinto do Carmo, o Diretor do ISCPSI, Superintendente – Chefe Pedro Clemente, o Comandante 

da Unidade Especial de Polícia, Superintendente - Chefe Constantino Ramos, o Comandante do Comando 

Metropolitano de Lisboa, Superintendente Jorge Maurício, o Intendente Pedro Sousa, em representação do 

Diretor da Escola Prática de Polícia o Superintendente - Chefe Abílio Pinto Vieira e com a presença dos 

seus funcionários, - do pessoal com e sem funções policiais. 

Aquando dos discursos proferidos foi dada enfase ao Instituto, no contexto do Ensino Superior 

Universitário Policial em Portugal, no âmbito da União Europeia e no Mundo Lusófono. Posto isto, foi feita 

imposição de condecorações e entregues os diplomas de louvor concedidos no último ano.  

Pelas 11H30, decorreu, na Igreja das Flamengas, em Alcântara, a celebração da eucaristia presidida 

pelo Padre João Fanha, Capelão da PSP. 

O ISCPSI assinalou desta forma singela, mas revestida de grande solenidade, o seu aniversário.  

qual contou com a presença dos seus funcionários, professores, alunos, convidados e elementos da PSP já 

na situação de aposentados que terminaram a sua carreira no Instituto.  

 Por último e não menos importante, decorreu nos claustros a Cerimónia de imposição de platinas, 

dos alunos mais antigos aos alunos mais novos como é tradição nesta casa, momento sempre munido de 

grande significado no seio da companhia de alunos, pois revela não apenas o sucesso de mais um ano 

cumprido, mas sobretudo o assumir de uma responsabilidade acrescida. 

Simão Vila-Nova Cadete-Aluno 3º Ano
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O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial da Amadora e com 

a colaboração das edilidades locais, promoveu, no dia 21 de Outubro de 2015, no Complexo 

Desportivo do Monte da Galega - Amadora, o evento “Abertura do Ano Letivo 2015/2016”, com a 

presença de cerca de 600 alunos da área metropolitana de Lisboa. 

Constitui objetivo dos polícias afetos ao Programa “Escola Segura” aconselhar os mais novos, 

no âmbito de uma sensibilização e prevenção,  em diferentes áreas temáticas da segurança pessoal, 

rodoviária, ambiental e social, prosseguindo, assim, a política de proximidade com a comunidade 

educativa. 

Foi nesse ambiente festivo e de sensibilização que o projeto de solidariedade do Instituto 

Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI) marcou  presença. 

 

 Sérgio Pinheiro Cadete-Aluno do 4º Ano  
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Abertura do Ano Letivo Escolar 

2015/2016 na Amadora 
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               No dia 28 de Outubro de 2015, o Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna 

(ISCPSI) recebeu, com muito orgulho, o Encontro dos Novos Alunos das Escolas Superiores de 

Ensino Militar e Policial. O encontro está inserido na atividade da Diocese das Forças Armadas e de 

Segurança, que tem promovido atividades conjuntas, vocacionadas para os alunos das diversas 

Academias e Escolas de Ensino Superior Militar e Policial e, assim, proporcionar aos alunos o 

contacto de uma forma distinta do que ocorre com os Inter-Emes, o Challenger ou outras atividades 

desenvolvidas, conjuntamente.  

Neste encontro marcaram presença altas individualidades, nomeadamente o Exmº Diretor 

Nacional da PSP, os Comandantes das várias Academias Militares, o Bispo Castrense D. Manuel 

Linda e outros altos dirigentes, tendo constituído a mensagem de D. Manuel Linda uma excelente 

oportunidade para uma reflexão profunda sobre a pessoa, a comunidade, a Igreja e o papel das Forças 

Armadas e de Segurança na sociedade hodierna. Numa sociedade cada vez mais complexa, de risco, 

como se afirma, é inevitável não apenas o assumir de uma co-responsabilização na produção da 

segurança, mas também de uma cooperação e colaboração intensa na prossecução do interesse 

público, isto é, no interesse de todos.  

A fraternidade da missão tem sido o mote destes profícuos encontros e assim esperemos que 

continue a ser por muitos e duradouros anos. 

 Sérgio Pinheiro Cadete-Aluno do 4º Ano  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontro dos Novos Alunos das Escolas 

Superiores de Ensino Militar e Policial 
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 Este evento teve início pelas 20H30, do dia 26 de novembro de 2015, na sala de cadetes do 

Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI).  

Tratou-se de um evento organizado pela Associação Académica do ISCPSI (AAISCPSI), onde 

foi possível juntar a gastronomia de todas as regiões de Portugal,  de onde os cadetes-alunos são 

oriundos e, simultaneamnete, a gastronomia dos países cooperantes da comunidade PALOP, 

representados pelos respetivos alunos.  

É de salientar, ainda, que  este foi um momento de convívio onde os alunos aproveitaram para 

apresentar as suas gastronomias regionais e apreciar a gastronomia das outras regiões, num ambiente 

de partilha de experiências, de culturas e, sobretudo, de sabores, fomentando o desígnio da 

interculturalidade. 

 Esta deve ser sem dúvida uma tradição para manter, não apenas pela degustação dos 

maravilhosos cardápios apresentados durante a confraternização, mas, sobretudo, porque pelos 

sabores, também, se consolida a identificação com a cultura, com a tradição e com a identidade própria 

de cada um de nós. 

Luís Ferreira Cadete-Aluno do 2º Ano 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Feira das Regiões  
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Para além da intensa vertente académico-curricular com que os alunos se debatem, os alunos 

do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI) desenvolvem, 

concomitantemente, uma série de atividades desportivas externas, onde, diga-se com  modéstia, mas 

muito orgulho, têm mostrado o seu valor e as suas excelentes capacidades. Nesse sentido, este ano 

não é exceção dessa dinâmica e dessa habilidade de planear e executar – assim, preparamos a 

polivalência a que o futuro nos obriga, pois exige-se que um futuro Oficial de Polícia se debata em 

inúmeras frentes.  

O quadro que abaixo patenteamos representa o ponto de situação das diversas modalidades 

em que nos projetamos, para além dos torneios internos, sempre muito disputados e aguerridos, 

denotando um vigor e uma dedicação ineludíveis. 

Taylor Silva Cadete-Aluno do 4º Ano 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Atividades Desportivas  
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No terminus desta Edição da Newsletter do Instituto Superior de Ciências Policiais e 

Segurança Interna  (ISCPSI), não poderíamos deixar de desejar um Bom Natal e um Próspero Ano 

Novo, cheio de sucessos profissionais e pessoais, a todos os nossos leitores, a todos os elementos da 

Polícia de Segurança Pública (PSP) e seus familiares e, em especial, a todos os profissionais desta 

casa que, no desempenho da sua missão de segurança pública, não poderão estar perto daqueles que 

mais amam numa época festiva como esta. A todos muita saúde e um sincero obrigado pela dedicação 

inquestionável.  

 

 

A Cordenação do Projeto-Escola: Comunicação e Desenvolvimento de Imagem (CDI)  

 

  

Mensagem de Natal  
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