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Mensagem da Presidente 
 

Caros Associados 

Mais um ano que se aproxima do fim, é tempo de refletir o 

que aprendemos com o passado e o que desejamos para o 

futuro. 

São com os ensinamentos do passado que projetamos o 

futuro. 

Este ano para mim, primeiro como Presidente Interina, 

depois como Presidente desta Associação à qual me orgulho 

de pertencer, foi de aprendizagem e de descobertas. 

Durante este percurso pela nossa associação, aprendi que para mim vocês são 

o mais importante, descobri que unidos podemos marcar a diferença. 

Ano após ano, superamos os obstáculos que a vida nos coloca e estes últimos 

foram sem dúvida duros para todos nós, tivemos perdas, que serão para 

muitos insuperáveis, mas também tivemos alegrias com chegadas de novos 

membros à nossa família. 

Esta época não é sobre presentes, é sobre a presença. Aquilo que podemos 

oferecer de mais importante é a nossa atenção, a nossa amizade verdadeira e o 

nosso amor incondicional. 

Devemos parar um pouco e olhar ao nosso redor e agradecer às pessoas 

incríveis e às grandes conquistas que temos na vida. 

O meu maior desejo é que neste Natal possamos irradiar luz e calor para todos 

os que nos rodeiam, como estrelas que brilham no céu uns dos outros. 

Para todos vós um Feliz Natal e que o ano que se aproxima nos traga o que 

temos de maior bem, a SAÚDE, a FAMÍLIA, os AMIGOS e a VIDA!!! 

Servo per Amikeco! 

Paula Borralho 

Presidente 
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Noticias 
CONGRESSO MUNDIAL 2021 

 
 
O Congresso Mundial da IPA realizou-se online, devido aos casos pandémicos 
existentes mundialmente. 
Participaram 63 delegações, das 67 Seções Mundiais (Sendo 65 Filiadas e 2 
Provisórias). 
Após votação das Seções: 
Foi aprovado a entrada da IPA Albânia como Seção Provisoriamente Afiliada. 
A Seção Macedónia do Norte irá realizar o Congresso Mundial 2024. 
A Seção da Áustria, organiza o YPOS 2024. 
O Congresso Mundial 2022 será realizado pela Seção de Espanha. 

 
 

  
 

Servo per Amikeco! 
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CONSELHO NACIONAL 2021 

Em cumprimento do estabelecido no Artº 19º, n. 3 Do Estatuto da Secção 
Portuguesa, realizou-se no dia 23 de outubro o Conselho Nacional da IPA. 
Com a seguinte ordem de trabalhos: 

• Apresentação das atividades da DN relativas ao ano de 2021; 

• Apresentação das atividades das delegações relativas ao ano de 2021; 

• Apresentação das linhas de ação para 2022; 

• Apresentação, análise das propostas/moções apresentadas. 
Estando presentes os Corpos Sociais Nacionais da IPA (constituídos por 
elementos da Direção Nacional; Assembleia Geral; Conselho Fiscal e 
Conselheiros), bem como elementos das Delegações da IPA. 
 

 

 
O mesmo decorreu num espírito de salutar, o que demonstra que continuamos 
a seguir o lema: Servo per Amikeco! 
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HOMENAGEM AO ASSOCIADO Nº. 1 DA IPA 

No dia 24OUT21, a Direção Nacional da IPA, prestou Homenagem ao Fundador 
e 1º Associado da Secção Portuguesa da IPA, Senhor Manoel dos Reis de Jesus. 
Estiveram ainda presentes elementos das Delegações da IPA. 

 
 

 
Servo per Amikeco! 
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ALMOÇO DE HOMENAGEM À SAUDOSA ANABELA ALFERES 

No dia 30OUT21, foi realizado no restaurante D’Bacalhau, um almoço de 
Homenagem à Saudosa Anabela Alferes. 
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Um agradecimento especial aos músicos e fadistas, que estiveram presentes. 
Bem-haja a todos 

Servo per Amikeco! 
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Eventos
Apesar de algumas restrições, devido ao Covid-19, a IPA continua a promover a 
camaradagem e o companheirismo entre os seus Associados, cumprindo 
sempre com as orientações da DGS. 
 

Delegação Norte 
O 40º Aniversário da Delegação Norte realizou-se no passado dia 
10jun2021, em representação da Direção Nacional, esteve presente o Senhor 
Vice-Presidente, Francisco Ferreira 
Parabéns à Delegação Norte e a todos os seus Associados. 
 

    

 
Servo per Amikeco! 
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Maratona Solidária - O Milagre de Marta 
 

 
 
A Associação Desportiva Árvore Forças de Segurança Unidas de Vila do Conde, 
com a parceria do Correio da Manhã e a Associação Internacional de Polícia, 
através da Delegação Norte da IPA, organizou no fim-de-semana de 30 e 31 de 
outubro, um torneio solidário de futsal para angariar fundos para ajudar a 
Marta, “a menina milagre”. 

Marta Nogueira, vive com duas balas alojadas na cabeça desde que, em 2015, foi 
vítima de uma tentativa de homicídio pelo ex-namorado.  

Estes fundos destinam-se a ajudar a Marta nos tratamentos de fisioterapia. 
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A Delegação Norte da IPA, fez-se representar por uma equipa de Futsal, bem 
como pelos Árbitros que aderiram a este evento de alma e coração. 
Estamos contigo Marta! 
Bem-haja a todos 
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Direção Nacional IPA 
Encontro entre o Associado João Manuel, residente em Luanda e a Senhora 
Presidente da IPA, Paula Borralho. 

          
Deste modo se promove a Amizade entre Portugal e Angola. 

Servo per Amikeco! 

 

Delegação Sul 
A Delegação Sul, realizou mais um Workshop Gastronómico, intitulado de 
Queijinhos de Figo, sob a orientação e coordenação da Senhora Ana Figueiras. 
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Bem-haja a todos os participantes. 
Servo per Amikeco! 

 

 

V e VI convívio Motard 

A Delegação Sul realizou o V e VI convívio Motard, em parceria com o 
Sindicato MAIS – Sindicato do Sector Financeiro. 
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ASD 
 

No final de cada encontro, realizou-se 
um almoço convívio entre todos os 
participantes. 
Até ao próximo encontro! 
 
Servo per Amikeco 
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Almoço - Muamba 
 

   
 

  
 

    
 

Servo per Amikeco! 
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Workshop Gastronómico - Cataplana Algarvia 

Parceria existente com a CM Loulé - Movimento Loulé Criativo. 
 

   
Servo per Amikeco 

 

 

I Encontro Radical 

Realizado em Sanlúcar de Guadiana/Alcoutim 

  

    
Travessia do Rio Guadiana de Espanha a Portugal através da primeira tirolesa 
transfronteiriça do mundo. Nos 720 metros de extensão que unem os dois 
países, os utentes atravessam o rio a uma velocidade entre 70 e 80 
quilómetros. 

 
Servo per Amikeco! 
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São Martinho – Magusto 
Foram várias Delegações que realizaram os seus Magustos, tendo entre outras 
iguarias, as belas castanhas assadas acompanhadas pela água-pé. 
 

“O Dia de São Martinho é uma festa litúrgica em honra de Martinho de 
Tours celebrada anualmente a 11 de novembro. 

Nascido na Hungria por volta do ano 316, São Martinho de Tours foi um 
soldado romano que, depois de receber o batismo e renunciar a milícia, fundou 
um mosteiro em Ligugé, França, onde seguiu a vida monástica. Mais tarde 
recebeu a ordem sacerdotal e foi eleito bispo. Faleceu a 8 de novembro de 
397. A lenda mais conhecida indica que Tours encontrou-se com um mendigo 
durante uma tempestade de neve e, com a sua espada, cortou o seu manto ao 
meio para partilhar com o pedinte e resguardá-lo da chuva. Nessa mesma 
noite, Martinho sonhou com Jesus vestido com a metade da sua capa e que, 
apontando para um grupo de anjos, lhe disse: "Foi São Martinho catecúmeno 
quem me agasalhou".” 
(Origem: Wikipédia) 
 

 

Delegação de Lisboa 

 

   
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Martinho_de_Tours
https://pt.wikipedia.org/wiki/Martinho_de_Tours
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hungria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ligug%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus
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IPA PORTUGAL NEWSLETTER  Página 18 

 

 
 

 

 

Delegação da Horta 
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Delegação Norte 
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Delegação Sul 
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“No dia de São Martinho, vai à adega e prova o vinho” 

                                        Servo per Amikeco! 
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Relações Institucionais 

A convite do Exmo. Senhor Comandante do Comando Metropolitano de Lisboa, 
Superintendente Paulo Pereira, a Secção Portuguesa da IPA fez-se representar, 
na Cerimónia Comemorativa do 154.º Aniversário deste Comando da PSP pelo 
Senhor Vice-Presidente, Francisco Ferreira. 
 

       

 

    
(Fotografias cedidas pelo COMETLIS - Núcleo de Imprensa e Relações-Públicas) 

A cerimónia foi presidida por S. Excelência o Ministro da Administração 
Interna, Dr. Eduardo Cabrita e contou com a presença de S. Excelência o 
Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, Superintendente-Chefe, 
Manuel Magina da Silva.  

mailto:rpub.lisboa@psp.pt
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DESPORTO 

A nossa Associada Lúcia Franco, do Comando Regional da Madeira, distinguiu-
se no passado dia 19nov21 no Campeonato Europeu de Skyrunning, realizado 
em Portugal, na prova Pisão Extreme. Representou a Seleção Nacional de 
Skyrunning de Portugal, na prova ultra, com a distância de 65 Km e 6500m D+, 
deste campeonato europeu de Skyrunning. Obtendo na classificação geral 
feminina um excelente 9º lugar e melhor atleta portuguesa. 

 

 

 

“É nas montanhas que 

também te aproximas de ti … e 

encontras motivos para voltar 

a semear, colher e marcar a 

tua história” 

Lúcia Franco 

 
Nesta prova ainda se apuraram os campeões 
nacionais de Ultra Skymarathon, tendo a nossa 
Lúcia se consagrado campeã nacional desta 
disciplina da modalidade.  
 

Muitos Parabéns Lúcia Franco, 
pela excelente prestação neste 
Campeonato Europeu. 
Muitos sucessos futuros! 
 
Servo per Amikeco! 
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Visitas
A 21 e a 23 de novembro a Secção Portuguesa da IPA, recebeu no nosso País o 
colega Razvan Iacob e a esposa, da Seção IPA Roménia, região Hunedoara e o 
Senhor Presidente da Delegação de Paris, Olivier Boulenguez. 
Foram recebidos pelo Senhor Tesoureiro Nacional, Nelson Francisco, no Salão 
Nobre Anabela Alferes, na sede da Secção Portuguesa da IPA. 
 

  

   

 

Servo per Amikeco!
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Jantar de Natal 
A Secção Portuguesa da IPA, convida os Associados, Familiares e Amigos, para 

o jantar de Natal, que se realiza no dia 11DEZ2021, pelas 19h30, na sala convívio 

da IPA. 

Rua Professor José Sebastião e Silva, nº 1, 1500-500 Lisboa. 

Faz a tua inscrição! 

 

 

 

Servo per Amikeco!
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Palavra ao Associado 
Servir por Amizade, quando as diferenças se esbatem e 

quando juntos percorremos um único caminho, o da 

AMIZADE, COMPANHEIRISMO e CONFIANÇA”. 

Pensamento, da saudosa Anabela Alferes.  

É com estas palavras que defino a IPA, acrescentando ainda, 
partilha, camaradagem, solidariedade, luta por objetivos 

comuns, nunca esquecendo o nosso Lema “Servo per Amikeco”. 
 
Enquanto associado (desde sempre), realço a importância que é pertencer a esta 
grande família IPA, desde logo sentirmo-nos em “nossa casa” quando 
usufruímos das casas IPA, que existem por “todo o lado”, a resposta adequada e 
célere, por parte dos que serviram e continuam a servir todos os amigos que, 
solicitam os serviços da IPA. 
 
 Recordo um episódio que define (no mínimo) o que é a essência da IPA.  
 
“…Necessitava eu de alojar-me na casa da IPA em Lisboa, com tudo reservado e 
código “na mão”, quando senão o dito código não desbloqueava a porta…bom, 
efetuados contatos para resolver a questão, eis que recebo uma chamada de 
uma responsável, dizendo, “…aguarda um pouco cheguei agora a casa, já vou aí 
ajudar-vos…” é a isto que se chama SERVIR POR AMIZADE.    
 
 

SERVO PER AMIKECO 
 

 
IPA - Horta – Açores 

 

 
 

 


