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Equipas de Futsal do ISCPSI estão 

nas Finais dos Campeonatos 

Universitários de Lisboa.

Com duas excelentes vitórias nas 

Meias-Finais, as Equipas de Futsal 

do ISCPSI conseguiram alcançar 

as Finais dos CUL, conseguindo, 

assim, o apuramento directo para 

os Campeonatos Nacionais 

Universitários da modalidade, a 

decorrer em Coimbra, durante o 

mês de Abril.

Muitos Parabéns e boa sorte 

para as Finais de quinta-feira!

Futsal do ISCPSI nas
Finais dos CUL

Esta Newsletter do ISCPSI pretende ser mais uma 

plataforma institucional de comunicação interna e externa que 

informe e dê realce, de forma sintética, àquilo que, em cada 

momento, de relevante vai acontecendo neste estabelecimento 

de ensino superior. 

Poderíamos dizer que tudo aquilo que aqui fazemos é 

relevante, porque nós temos a nobre responsabilidade de 

formar os oficiais da Polícia de Segurança Pública. É verdade! 

Todavia, vamos fazer uma selecção. 

Editorial

Director do Instituto Superior de

Ciências Policiais e Segurança Interna

Indice

Através do design, da imagem e da palavra faremos essa escolha, informando e enaltecendo o trabalho de 

todos: pessoal do quadro, alunos e professores, nas muitas visitas que recebemos e que fazemos, nas 

actividades lectivas que executamos, nas cerimónias que realizamos e em que participamos, nos eventos 

internos e externos onde estamos, alguns com imenso sucesso. Queremos dar conta da vida no Instituto à 

comunidade policial.

Com vista a esse objectivo contamos com todos para a sua divulgação, mas também para a produção e 

preparação de conteúdos que nos permitam, em tempo, editar um documento de qualidade e de marKeting do 

nosso Instituto.

Superintendente José Ferreira de Oliveira

Inspectores do ISP da Catalunha de visita ao ISCPSI

No âmbito da cooperação internacional com 

Instituições de Ensino Superior Policial, o ISCPSI 

acolheu, de 15 a 18 de Fevereiro de 2011, uma 

delegação de 21 Inspectores do Instituto de Segu-

rança Pública da Catalunha.

Sendo intenção do Director do ISCPSI que a visita 

servisse para reforçar a cooperação entre as duas 

Instituições, o Núcleo de Relações Exteriores foi  

incumbido de elaborar um programa para a visita da 

delegação bem como dar todo o apoio e 

acompanhamento necessário.

Visita de Inspectores do Instituto de

Segurança Pública da Catalunha

Destaque

O Instituto, através do Centro de 

Investigação (ICPOL), promove a 

edição da Revista Politeia com 

artigos científicos interdisciplinares, 

estreitamente relacionados com as 

ciências policiais.

Director do ISCPSI,

Superintendente José Ferreira de Oliveira
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Controlos Remotos - Dimensões Externas da

Segurança Interna em Portugal 

O Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, 

através do Centro de Investigação (ICPOL), e da Editora Almedina 

promoveram a edição de mais um estudo científico, fruto da investigação 

individual desenvolvida por professores e investigadores universitários.

No passado dia 11 de Janeiro, realizou-se no Auditório do Instituto 

Superior de Ciências Policiais e de Segurança Interna a apresentação 

pública da obra Controlos Remotos  Dimensões Externas da Segurança 

Interna em Portugal, da autoria de Armando Marques Guedes (Professor 

Universitário) e Luís Elias (Intendente da PSP). 

Fizeram parte da mesa o Director Nacional Adjunto para a área dos 

Recursos Humanos, Superintendente Paulo Valente Gomes, o General 

Garcia Leandro, o Professor Doutor Armando Marques Guedes, o 

Intendente Luís Elias e a representante da Editora Almedina, a Dr.ª Paula 

Valente. Estiveram presentes o Director Nacional da PSP, 

Superintendente-chefe Francisco Oliveira Pereira, bem como o Director 

do ISCPSI, Superintendente José Oliveira Ferreira, assim como 

individualidades da PSP e do mundo académico e político.

Apresentação pública da obra Controlos Remotos  

Dimensões Externas da Segurança Interna em Portugal

Assim, depois dos cumprimentos iniciais, foi feita uma apresentação 

sobre o ISCPSI e os diversos cursos ali ministrados. Seguiu-se uma 

conferência sobre o Sistema de Segurança Interna Português e uma 

outra Conferência no Comando Metropolitano de Lisboa sobre 

organização do Comando e principais problemas de criminalidade e 

formas de combatê-la, tendo tido ainda a oportunidade de visitar o 

Centro de Comando e Controlo do COMETLIS.

No segundo dia tiveram oportunidade de visitar uma divisão policial 

do Comando Metropolitano de Lisboa, bem como a Divisão de 

Segurança Aeroportuária.

No último dia visitaram e receberam uma apresentação na Unidade 

Especial de Polícia, em Belas.

Para além da parte formal da visita, há que destacar a cumplicidade 

que foi criada, em apenas alguns dias, entre os elementos da delegação 

e os elementos do ISCPSI que os acompanharam, que permitiu criar 

uma rede de contactos sempre importante no âmbito da cooperação 

internacional. 

Concerto da Banda Sinfónica da PSP

Realizou-se em 17 de Fevereiro, no Pavilhão do ISCPSI um concerto da Banda Sinfónica da PSP.

Organizado pelo 3.º Ano (25.º CFOP), em estreita cooperação com o Comissário José Brito, maestro da BSPSP, transformámos o espaço 

desportivo num lugar aprazível. Foi intenção da Direcção desta Casa abrir as portas a público externo e com agrado, registámos algumas presenças 

que não trajam de azul.

 Para além destes e dos alunos, enriqueceram o ambiente, entre outras individualidades, o Director Nacional Adjunto da Unidade Orgânica para os 

Recursos Humanos e o Professor Doutor Germano Marques da Silva, docente da Unidade Curricular de Ética.

A Banda Sinfónica da PSP, superiormente dirigida pelo Comissário Maestro José Brito, apresentou obras de Verdi, Leonard Bernstein, Dirk Brossé, 

Zequinha Abreu (sucesso total com o Tico-Tico) e Alfred Reed. Destacamos, por ter sido apresentada pela 1.ª vez em Portugal a obra Tintin et le Temple 

du Soleil, le Musical (D Brossé).
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Campeonatos Nacionais Universitários  Atletismo

Passeio Interno de BTT

Inter-EMES 2010/11, 2.ª Jornada Escola Naval

Realizou-se, em 9 de Janeiro, na Escola Naval, a 2.ª  jornada do 

Inter-EMES (competição desportiva que se realiza em 4 jornadas, onde 

competem Cadetes das Escola Naval, Academias Militar e da Força 

Aérea e Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna).

A Jornada em questão contemplou as modalidades de Andebol, 

Judo e Futsal Feminino. Para além do espírito de entrega e dedicação 

que caracterizam, em qualquer lugar, os nossos alunos (Aspirantes OP 

e Cadetes), alcançamos um honroso 3.º lugar no Andebol e um 2.º lugar 

no Futsal F (perdendo na final na «sorte» dos penaltis). 

No judo, individualmente, conseguimos 1.ºs, 2.ºs e 3.ºs lugares nas 

diferentes categorias em competição e, colectivamente, um 2.º lugar ex-  

-equo com a EN.

Uma vez mais, inter pares, soubemos dignificar o nome desta Casa, 

ombreando com os outros Cadetes, mesmo sabendo que o nosso 

número de alunos é inferior, limitando as escolhas dos competidores.

A jornada culminou com um jantar convívio entre alunos e oficiais 

num ambiente mais descontraído, terminada que estava a competição. 

A organização da 3.ª Jornada será da responsabilidade da Academia da 

Força Aérea e terá lugar em 16 de Março.

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS POLICIAIS E SEGURANCA INTERNA

Participámos, em 19 de Fevereiro, nos Campeonatos Nacionais 

Universitários (CNU) de Atletismo que decorreram na cidade de Leiria.

A nossa delegação era composta por 4 Cadetes (3 do 4.º ano e 1 do 

2.º Ano) enquadrados pelo Subcomissário João Afonso, do Corpo de 

Alunos, tendo dado uma excelente imagem desta Casa de Formação, 

conseguindo, entre inúmeros atletas universitários (muitos deles 

profissionais, que frequentam o ensino superior) um honroso 3.º lugar no 

salto à vara (cadete Tânia António, do 4.º Ano).

Realizou-se em 28 de Fevereiro, no Parque Florestal de Monsanto o 

1.º Passeio Interno de BTT do ISCPSI, promovido este ano lectivo, 

destinado aos cadetes do 4.º e do 2.º Anos e a elementos do quadro 

orgânico que quisessem participar.

A iniciativa, que contou com a colaboração dos Serviços Sociais da 

PSP, que gentilmente nos cedeu a título de empréstimo 10 bicicletas, 

visa, para além de mostrar as potencialidades do Parque, enquanto área 

multi-desportiva de excelência, motivar para as questões ambientais, 

para a prática do desporto e para testar a equipa de trabalho que 

organizou o evento para o 6.º Passeio de BTT Solidário que terá lugar em 

17 de Abril.

O 2.º passeio 

Interno, 

destinado aos 

3.º e 1.º Anos, 

acontecerá na 

1.ª semana de 

Março e terá os 

mesmos 

objectivos.

Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna

Rua 1.º de Maio, n.º 3, 1349-040 Lisboa

Tel: (+351) 21 361 39 00            Email:iscpsi@iscpsi.pt            Site: www.iscpsi.pt
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Grupo de Trabalho:

Dr. Hipólito e Cunha | coordenador

Agente Principal Lurdes Ataíde | desenhadora gráfica

Agente Principal Manuel Fernandes | fotógrafo

Subcomissário Hermínio Costa, Chefe Rosa Antão, Agentes Principais Pedro Félix e José 

Outeiro.

Colaboradores:
Comissário Pinho, Comissário Hugo Cruz, Subcomissário Fátima Rocha


