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EDITORIAL

Cada trimestre fala por si. E muito mais o segundo 
trimestre deste ano, um trimestre pleno de 
atividades.

Assim, procedeu-se ao encerramento do 
ano letivo 2016/2017, cujo ponto alto teve expressão no 
compromisso de honra de 20 alunos nacionais do 29.º 
Curso de Oficiais de Polícia. E tanto mais se fez, ainda, 
nomeadamente, a presença dos alunos finalistas na bênção 
das pastas, a participação no dia azul das escolas e a 
inclusão de um stand deste Instituto na 87.ª Feira do Livro 
de Lisboa, com a exibição e venda das nossas publicações científicas mais recentes.

Além disso, é de realçar, no âmbito do projeto desportivo a participação dos 
cadetes no Inter-EMES, tendo-se alcançado o 1.º lugar na classificação final, a par do 
desenvolvimento e conclusão de diversos projetos-escola, na área da responsabilidade 
social, com a recolha e doação de livros, roupas e brinquedos, bem como a receção de 
diversas delegações estrangeiras e, sobretudo, o sucesso escolar obtido pelos cadetes 
e aspirantes, fruto do esforço dos mesmos e dedicação do corpo docente e apoio do 
pessoal do quadro orgânico.

Assim, se faz por obras uma escola de valores e se prestigia a Polícia de Segurança 
Pública a que nos orgulhamos de pertencer.

                          
                                                                                                                     A Direção
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CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO E 
COMPROMISSO DE HONRA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DE POLÍCIA

...a Cerimónia de Encerramento do Ano Letivo 2016/2017 
teve como ponto alto o Compromisso de Honra do 29.º 
Curso de Formação de Oficiais de Polícia...”



No dia 27 de abril do presente ano, o 30.º CFOP – 4.º ano 
do ISCPSI, deslocou-se à Academia da Força Aérea para a 
cerimónia da bênção das pastas dos cadetes finalistas dos 
vários estabelecimentos militares e policiais de ensino superior 
(Escola Naval, Academia Militar, Academia da Força Aérea e 

Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna).

A celebração iniciou-se com uma missa onde estavam presentes os 
capelães dos quatro estabelecimentos de ensino e o Bispo das Forças 
Armadas, Manuel Linda, à qual se seguiu um jantar de convívio.

Tratou-se de uma cerimónia com grande cariz simbólico para todos os 
cadetes que vêem assim a sua jornada académica a aproximar-se do fim, de 
mais uma etapa profissional.

                                      Madalena Velez de Castro, cadete-aluna do 4.º ano
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...estavam presentes os capelães 
dos quatro estabelecimentos 
de ensino e o bispo das Forças 
Armadas...”



De 1 a 18 de junho de 2017, a Polícia de Segurança Pública, 
através do ISCPSI, marcou presença com um stand na 87.ª 
Feira do Livro de Lisboa, no Parque Eduardo VII, que atraiu 
a visita de muitos cidadãos interessados nas publicações do 
Instituto, nomeadamente o Presidente da República Marcelo 

Rebelo de Sousa.

Nesse período lançou-se a obra “Da atuação dos seguranças privados 
na prevenção criminal: a intervenção perante o crime”, da autoria do 
Comissário Nuno Ricardo Pica dos Santos, com a apresentação do 
Professor Doutor Rui Soares Pereira (FDUL); e a obra “A radicalização 
Salafista-Jihadista na Europa: o caso dos imigrantes muçulmanos de 
segunda e terceira geração”, de autoria da Mestre Filipa Marina da Silva 
Soares, com apresentação do Professor Doutor Hermínio Joaquim de 
Matos (ISCPSI). 

                                                                   Nuno Poiares, Subintendente

Contou com a presença do 
Presidente da Républica.”
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No passado dia 7 de maio, teve lugar no Largo Martin 
Moniz, a procissão em honra de Nossa Senhora 
da Saúde onde participaram várias entidades 
nomeadamente o Presidente da República, o 

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o Secretário Geral 
da Defesa, representantes dos três ramos das Forças Armadas 
e das Forças de Segurança.

O Instituto Superior de Ciências Policias e Segurança Interna 
fez se representar pelo Diretor do Instituto, Superintendente 
Chefe Pedro Clemente, o Comandante Adjunto do Corpo de 
Alunos, Comissário Bruno Torres e onze (11) cadetes-alunos.

A procissão foi presidida pelo bispo das Forças Armadas e de 
Segurança, D. Manuel Linda. 

                                                       Bruno Torres, Comissário

PROCISSÃO DA NOSSA SENHORA DA SAÚDE

A procissão foi presidida pelo bispo das Forças Armadas e de 
Segurança, D. Manuel Linda.”
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DIA AZUL NAS ESCOLAS

O Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança 
Interna (ISCPSI) não ficou indiferente e, mais uma vez, se 
associou a esta iniciativa.”

No dia 29  de abril, a Make-A-Wish Internacional 
celebrou o seu 37.º aniversário desde que foi realizado 
o primeiro desejo – de um menino americano, 
chamado Chris, que gostava de ser polícia por um 
dia.

O DIA  AZUL NAS ESCOLAS pretendeu sinalizar o Dia Internacional 
da Make-A-Wish e motivou a relação entre a solidariedade e a 
criatividade, desafiando as Escolas a tornarem-se mais azuis neste 
dia.

Este ano, tendo em conta que o dia 29 de abril foi um sábado, o 
que condicionou toda a fase de preparação das atividades, o DIA 
AZUL NAS ESCOLAS celebrou-se, excecionalmente, a 5 de maio.

O Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna 
(ISCPSI) não ficou indiferente e, mais uma vez, se associou a esta 
iniciativa.

Foi  com alegria e esperança, acreditando que a força dos 
desejos pode ajudar a superar os momentos mais difíceis que nos 
congratulamos com esta data tão especial.

MUITOS PARABÉNS MAKE-A-WISH!

                    Maria Isaura Marques de Almeida, Técnico Superior
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PROJETO DESPORTO

No dia 31 de maio decorreu na Academia Militar a cerimónia de 
encerramento do Inter-EMPES, tendo o ISCPSI alcançado o 
primeiro lugar. É a primeira vez na história da competição que 
o ISCPSI conquista o troféu.

No total o ISCPSI alcançou 37 pontos, a Academia Militar 33 pontos, a 
Escola Naval 32 pontos e a Academia da Força Aérea 28 pontos.

Este resultado foi o culminar de muitas horas despendidas em treinos e 
deslocações e de muito sacrifício por parte dos nossos atletas e apoiantes. 

Estamos todos de parabéns!

                                                           Rodrigo Amaral, cadete-aluno do 4.º ano

...o culminar de muitas horas despendidas em treinos e 
deslocações e de muito sacrifício...”



10  

No dia 6 de maio de 2017, a companhia de alunos do 
Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna 
(ISCPSI) organizou a 1.ª edição do evento solidário Night 
Run for Wishes. 

Juntaram-se a esta noite mágica, entre uma Caminhada Solidária e 
um Trail Urbano de 16 km, mais de um milhar de pessoas. As receitas 
reverteram na sua totalidade para a Fundação Make-A-Wish Portugal. 
Como balanço final os atletas, parceiros e demais envolvidos teceram 
rasgados elogios à dignidade da prova.

                    Maria Isaura Marques de Almeida, Técnico Superior

TRAIL ISCPSI 

NIGHT RUN FOR WISHES



Ao  longo do ano letivo  2016/2017, os alunos do Projeto-Escola Responsabilidade 
Social foram recolhendo roupas, livros infantis/juvenis e brinquedos, por parte 
da comunidade académica e elementos do Quadro Orgânico do ISCPSI.

Duas instituições foram contactadas, tendo mostrado grande recetividade e 
satisfação em aceitar a nossa doação: A Creche do Estabelecimento Prisional 

de Tires e o Centro de Acolhimento “Casa da Criança de Tires/ Fundação Champagnat”.
Ambas as instituições apoiam e acolhem crianças (de recém nascidos até aos 4 anos e 

entre os 3 e os 12 anos, respetivamente), filhas de reclusas, do referido Estabelecimento 
Prisional.

Para além dos bens recolhidos foi, ainda, adquirido material para artes plásticas (lápis de 
cor, plasticinas, massa de modelar, cadernos, papel de lustro, etc) e produtos de higiene (gel 
de duche, pastas e escovas de dentes, cremes hidratantes, etc) que as instituições referiram 
como de grande utilidade e necessidade prioritária.

Todo o material foi entregue, às responsáveis das instituições, no passado dia 23 de junho.

                                                           
                                                            Maria Isaura Marques de Almeida, Técnico Superior

DOAÇÃO DE ROUPAS
BRINQUEDOS E 
MATERIAL DIDÁTICO
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No âmbito da cooperação internacional com instituições 
de ensino policial congéneres, decorreu, entre os dias 
09 e 18 de junho de 2017, uma visita de dois alunos 
finalistas do curso de formação policial da Academia de 
Polícia da Baixa Saxónia, na Alemanha.

A cooperação com esta Academia dura já a vários anos, tendo o 
ISCPSI proporcionado aos alunos finalistas a possibilidade de visitar 
o nosso Instituto e outras unidades policiais, receber apresentações 
acerca do Sistema de Segurança Interna Português, a Polícia de 
Segurança Pública e o ISCPSI, bem como de um assunto específico, 
do seu interesse, de forma a poderem elaborar o relatório final deste 
pequeno estágio.

Este ano, os alunos escolheram a temática do plano de formação 
e certificação de tiro, tendo inclusive assistido e participado de uma 
sessão de formação, juntamente com cadetes deste Instituto.

Durante a estada, foram acompanhados pelos nossos Aspirantes 
nas diversas atividades culturais e recreativas desenvolvidas, tal como 
uma visita à feira do livro, onde tiveram oportunidade de visitar o stand 
do ISCPSI, tendo ainda sido convidados para participar do baile de 
finalistas, juntamente com os nossos aspirantes.

                                                                     

                                                                             Hugo Cruz, Subintendente

DELEGAÇÃO ALEMÃ VISITA ISCPSI

...foram acompanhados pelos nossos Aspirantes nas 
diversas atividades desenvolvidas...”
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Os cadetes do 3.º ano do Curso de Mestrado Integrado em Ciências Policiais 
realizaram, no dia 10 de maio, uma visita ao Quartel do Carmo. A visita 
decorreu no âmbito da unidade curricular de Direitos Fundamentais e Direitos 

do Homem II, tendo sido acompanhados pelo docente, Professor Pedro Correia 
Gonçalves. 

A delegação foi recebida pelo 2.º Comandante-Geral da GNR, Major-General Luís 
Francisco Botelho Miguel, e acompanhada pelo Tenente-Coronel Paulo Silvério, Chefe 
da Divisão de Planeamento Estratégico e Relações Internacionais da GNR, que explicou 
vários acontecimentos históricos que tiveram lugar naquele edifício, tendo realizado um 
briefing sobre a Guarda Nacional Republicana e a sua missão. “.

                                                                                                            Corpo de Alunos

BREVES
VISITA À BASE DAS LAJES

Realizou-se nos dias 10 a 13 de abril a visita dos cadetes do 3.º ano da Acade-
mia da Força Aérea à Base das Lajes, nos Açores. Como tem sido hábito nos 
últimos anos, uma vez mais, a AFA convidou dois elementos deste Instituto 

para se juntarem à visita.
A viagem teve início na Base de Figo Maduro, numa aeronave militar, tendo como 

objetivo conhecer a Base Aérea das Lajes e a ilha Terceira.
Além disso, a viagem proporcionou, ainda, momentos de salutar 

convivência entre os cadetes do ISCPSI e os cadetes das restantes 
academias.

                                                                                                           Corpo de Alunos
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VISITA DE ESTUDO AO QUARTEL DO CARMO



Os cadetes-alunos do 1.º ano do Curso de Formação de Oficiais de Polícia 
realizaram, no dia 5 de abril, uma visita aos Paços do Concelho.

 A visita decorreu no âmbito da unidade curricular de Ciência Política, 
acompanhados pela docente, Doutora Raquel Duque.

 A delegação foi recebida pelo Sr. Vereador Carlos Manuel Castro, que explicou os 
acontecimentos históricos relacionados com aquele edifício e realizado uma exposição 
sobre o poder local.

                                                                                                                 Corpo de Alunos

BREVES
JANTAR ACADÉMICO
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No passado dia 14 de junho, decorreu nos claustros do ISCPSI o jantar 
académico do ano letivo 2016/2017. Este jantar é organizado com intuito de 
promover a boa convivência entre alunos, oficiais, professores, elementos do 

quadro organico e alunos de outras academias. 
Este ano contou com a presença, entre outras individualidades, do Diretor Nacional 

Adjunto para área dos recursoa humanos, Superintendente Chefe José Oliveira, do 
Diretor Adjunto do ISCPSI, Superintendente Fiães Fernandes e do Comandante do 
Corpo de Alunos, Intendente Luís Guerra. É de louvar o convívio e a sã camaradagem 
entre oficiais das várias gerações que se juntaram a nós para, desta forma, partilharem 
da nossa alegria.

Coube á banda do ISCPSI, “Quadrilheiros do Rock”, promover um salutar convivio e 
animar os presentes.

                                                                                Inês Lemos, cadete-aluna 4.º ano

VISITA DE ESTUDO À 
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
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