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Museu da Presidência da República
No dia 4 de fevereiro de 2013, o 29.º CFOP deslocou-se ao Museu da
Presidência da República, acompanhado pelo Subcomissário Samuel
Fernandes.
O Museu da Presidência da República fica situado no Palácio de Belém
(residência oficial de Sua Excelência, o Presidente da República), tendo
sido inaugurado, no dia 5 de outubro de 2004, pelo então Presidente da
República, Dr.º Jorge Sampaio, com o objetivo principal de aproximar a
comunidade à Presidência, bem como dar a conhecer o próprio Palácio.
Iniciámos a visita por rever os símbolos da nossa Nação, a Bandeira e o
Hino Nacional, sendo que antes foi possível ver um exemplar de um
Passaporte Diplomático. A visita continuou, sendo visualizados, numa
segunda sala, alguns dos presentes de Estado, bem como algumas
condecorações atribuídas a Presidentes da República.
De seguida, passámos para uma galeria onde estavam os retratos oficiais de todos os antigos Presidentes
da República Portuguesa. Foi possível ver, ainda, no museu, as condecorações nacionais que podem ser
atribuídas pelo Presidente da República aos portugueses que se destaquem ao serviço da Nação.
Para finalizar a visita, assistimos a um filme sobre a história e os acontecimentos mais marcantes de cada
um dos antigos Presidentes da República.

CENJOR
No âmbito do Programa de Atividades de Interrupção
do Semestre, os cadetes-alunos do 28.º CFOP realizaram,
no pretérito dia 4 de fevereiro, uma visita de estudo ao
Centro Protocolar de Formação Profissional para
Jornalistas (CENJOR), acompanhados pelo
Subcomissário Pica dos Santos e pela Dr.ª Isaura Almeida.
O CENJOR, instituição com mais de duas décadas de
existência e pioneira na sua área, forma, além de
jornalistas, elementos das forças de segurança nacionais e de países de Língua Oficial Portuguesa, bem como
trabalhadores de diversas empresas privadas, para quem é importante ter uma formação na área da
comunicação.
Durante a visita, foi possível, além de visitar as instalações, aprender que ser jornalista é mais que escrever
as linhas de uma notícia, fazer rádio, é mais que lançar músicas no ar, e apresentar um telejornal, é mais que
falar para uma câmara. Tudo tem técnica. Assistiu-se, ainda, à gravação do programa "Conversas Improváveis",
no qual uma cadete-aluno se sujeitou a uma entrevista de “cortar a respiração”, mas bastante educativa e
esclarecedora no que respeita à necessidade de alguns cuidados nas declarações prestadas aos meios de
comunicação social.
Sem dúvida, a repetir!
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Museu do Oriente
O Museu do Oriente, propriedade da Fundação Oriente, encontra-se aberto ao público desde 2008. Mas quantos não
andam há anos pela cidade de Lisboa sem terem ideia das riquezas que se escondem no Museu do Oriente?
Era o caso dos cadetes-alunos do 28.º CFOP, até ao passado dia 5 de fevereiro.
O Museu contém uma colecção de objetos que mostram bem a influência da cultura ocidental na cultura oriental,
transportando os visitantes aos primórdios da presença portuguesa no Oriente. Para além destes objetos, é possível admirar
uma vasta coleção de arte asiática que mostra bem a riqueza, a História e a Cultura daquelas paragens.
Durante a visita, os cadetes foram guiados por aquele que se intitulava “o pior dos guias do Museu do
Oriente”, mas que revelou uma simpatia e um conhecimento, das peças expostas e da cultura asiática,
espantosos.
Após uma viagem por terras asiáticas, que incluiu visita á exposição "Cartazes de Propaganda Chinesa - A
Arte ao Serviço da Política", os cadetes tiveram oportunidade de, por cortesia do Museu, aceder ao terraço das
instalações. À primeira vista, não seria nada de mais, mas as paredes do terraço cobertas por folha de ouro,
espantam qualquer um e a vista sobre o rio também é agradável. A visita terminaria com a exposição "Deuses
da Ásia". Exposição permanente da qual todos saíram a saber alguma coisa sobre hinduísmo.
Uma visita cultural, bastante aprazível e que se recomenda!

Centro de Alto Rendimento do Jamor
No dia 5 de fevereiro de 2013, à tarde e enquadrado no PAIS, o 29.º CFOP deslocou-se ao Centro de Alto Rendimento do Jamor, numa visita coordenada
pelo Mestre Luís Monteiro e na companhia do Subcomissário Samuel Fernandes e da Dra. Isaura Almeida.
Começámos por visitar as instalações da piscina do Jamor, onde se encontra um centro de avaliação física dos atletas de Alto Rendimento, onde se
desenvolve um relatório para os treinadores, com as capacidades e falhas dos seus atletas. Para se perceber um pouco de como funciona esta valência
para o auxílio no aumento do rendimento dos atletas, foi submetido a uma prova de esforço, onde se efetuou um teste de VO2máx, o cadete Reis Teixeira.
Em seguida, foi-nos explicado o funcionamento do Alto Rendimento, na
modalidade de natação, pelo atleta olímpico Nuno Laurentino e, na
modalidade de Judo, pelo Mestre Luís Monteiro, bem como a
apresentação das respetivas instalações.
Numa fase seguinte, foi-nos apresentada a nave desportiva do
Atletismo pelo Presidente da FPA, Professor Jorge Vieira, que num
discurso bastante eloquente nos alertou para as principais barreiras que
o Atletismo nacional procura superar nos dias de hoje.
Esta visita consumou-se em frente ao belíssimo Estádio Nacional,
com a palavra do Mestre Luís Monteiro.

4.ª Divisão do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa
No dia 6 de fevereiro, o primeiro ano deslocou-se à 4.ª Divisão no intuito de ali conhecer a dinâmica de uma Divisão integrada no Comando
Metropolitano de Lisboa. O 29.º CFOP teve o privilégio de ser acompanhado pelo Subcomissário Susana Correia, que nos guiou através das várias
secções, pela Subcomissário Cláudia Andrade e pela Dr.ª Isaura Almeida.
Logo no início, fomos recebidos pelo Comandante de Divisão, Comissário Marques, que nos explicou a dinâmica de uma Divisão e que nos explicou
quanto às valências da mesma (a área pela qual é responsável), os tipos de ocorrências e as várias esquadras que a compõem. Posteriormente fomos
conhecer a secção de operações, chefiada pelo Chefe Morais, e a Escola Segura, chefiada pelo Chefe Mendes.
Desta forma, o 29.ºCFOP teve o privilégio de conhecer uma esquadra e uma divisão e, ainda, deparar-se com a futura realidade que espera cada um dos
elementos que compõem este grupo de futuros oficiais de polícia.
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IGeoE
Na manhã de 6 de fevereiro, os cadetes-alunos do 28.º CFOP visitaram o Instituto Geográfico do Exército (IGeoE), no âmbito da unidade curricular de
Sistemas de Informação Geográficas.
O IGeoE, cujas origens remontam a 1802, então Real Arquivo Militar, foi criado em 1993 e, desde então, realiza, entre outros, o levantamento
cartográfico de todo o território nacional, quer para uso militar, quer para uso privado.
Trata-se de um processo complexo e moroso, já que é constituído por várias etapas, sendo mesmo necessário, após uma primeira fase de “desenho”
dos mapas, verificar no terreno que o que irá ser impresso corresponde à realidade, com a maior precisão possível. Segue-se uma laboriosa revisão gráfica
e o mapa está pronto a ser impresso.
No final da visita ficou a certeza que fazer um mapa é, de longe, muito mais complicado e trabalhoso do que se possa imaginar.
Podemos assim agradecer ao IGeoE a existência de mapas precisos do território nacional, que nos guiam nas viagens exploratórias ao nosso país.

Museu Militar
Na tarde do dia 6 de fevereiro, os cadetes-alunos do 28.º CFOP realizaram uma visita de estudo guiada
ao Museu Militar de Lisboa.
O edifício que alberga o Museu Militar de Lisboa, com a configuração que hoje apresenta, existe desde
1905, no entanto as suas origens remontam ao século XVII. É Imóvel de Interesse Público desde 1963 e foi,
em tempos, Arsenal da Artilharia do Reino, tendo-se nele feito pólvora, artilharia, armas ligeiras, estátuas,
entre outros.
Da colecção do Museu fazem parte mais de 200 peças de artilharia de várias épocas e oriundas de
diversos países (algumas únicas), bem como magníficas pinturas, esculturas e
azulejaria. O próprio edifício em si, ricamente decorado ao estilo Barroco, com as
suas paredes e tetos ornamentados, deixa os amantes de arquitetura e pintura
rendidos.
O Museu apresenta, além do Pátio de Artilharia e das Coxias, onde terá
funcionado a “Fundição de Baixo” e nos quais é possível ver uma coleção de
canhões, com centenas de anos de História, mais de 20 salas, cada uma
dedicada ou a uma personalidade histórica do nosso país ou a épocas históricas
relevantes, que nos fazem recuar séculos e viver um pouco da nossa História.
Não pode deixar de salientar-se a carga histórica que o local onde o Museu Militar foi construído e as peças nele contidas têm e com a qual fomos
presenteados desde o primeiro ao último minuto.

Estádio da Luz
No passado dia 18 de fevereiro, visitaram-se as instalações do estádio do Sport Lisboa e Benfica.
O principal objetivo desta visita centrava-se no conhecimento efetivo das condições e procedimentos de
segurança por parte da Policia de Segurança Pública (PSP), durante os eventos desportivos de alto risco
realizados no respetivo estádio. Este objetivo foi parcialmente cumprido após uma visita guiada ao
complexo, seguida de uma dissertação que abordava os preceitos legais basilares da atividade policial
em termos desportivos e que foi efetuada pelo Diretor de Segurança do Sport Lisboa e Benfica.
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Centro de Comando Operacional da REFER
Com o objetivo de compreender a coordenação associada aos processos de exploração ferroviários e a forma como é garantida a segurança da sua
circulação, os Cadetes deslocaram-se, no dia 19 de fevereiro, ao Centro de Comando Operacional da REFER, localizado em Lisboa. A PSP presta
colaboração a esta empresa e mantém um oficial em comissão de serviço para aconselhamento em matérias relativas à segurança.
O grupo de alunos foi acompanhado pela Subcomissário Cláudia Andrade e pela Dr.ª Isaura Almeida

Divisão de Segurança Aeroportuária
Visita a todo o complexo do aeroporto da Portela, incluindo a Divisão de Segurança Aeroportuária,
responsável pela manutenção da paz e ordem deste espaço, onde afluem milhares de pessoas diariamente.
Os cadetes-alunos do 26.º CFOP foram acompanhados pela Dr.ª Isaura Almeida.

Divisão de Seguranças a Transportes Públicos (DSTP) em 19FEV2013
A visita à DSTP foi importante para uma melhor perceção de uma realidade específica da atividade policial, nomeadamente, a segurança da rede de
transportes públicos, os elementos e departamentos policiais que se enquadram nesta vertente e todo o tipo de ocorrências relacionadas com a mesma.
Foi realizada uma exposição por parte do Subcomissário Bruno Alves, que nos elucidou sobre o tipo de serviços e funções realizadas pelos elementos
policiais envolvidos na DSTP, mostrando-se sempre disponível para o esclarecimento de qualquer dúvida.

Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) em 21FEV2013
A visita à ANPC foi uma deslocação profícua e enriquecedora, em termos práticos, da atividade policial, para os futuros oficiais de polícia. Foram
expostas as várias valências e especificidades da proteção civil, bem como as entidades que colaboram com a mesma, estando nestas inserida a PSP.
Após a apresentação inicial, fomos conduzidos ao centro de comando e controlo e respetiva sala de operações, onde foi possível percecionar a
complexidade da atividade desenvolvida pelos elementos desta entidade.
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