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Caros Associados 

 
Com a chegada de 2022, renovámos a esperança de retomarmos a 

saudosa normalidade e, finalmente, podermo-nos voltar a aproximar uns 

dos outros, sem impedimentos legais, ou receios individuais. 

E assim que o caminho até agora percorrido neste novo ano, aponta para 

um tempo de possibilidade de retoma gradual e, esperamos, consolidada dos afetos, tão 

característicos das nossas gentes. Pacientes e com a esperança sempre presente, aos poucos, 

vamos conquistando o que perdemos em 2 anos. Vamos acreditar que as conversas e os risos 

contagiantes, aquele simples gesto amigo e o abraço sincero, paulatinamente vão regressar às 

nossas vidas. 

Mas, mesmo durante este tempo contingente, não cruzamos os braços. A IPA Portugal continuou 

e mantém-se em atividade, sempre na prossecução dos compromissos institucionais para com 

todos e cada um dos nossos associados. Prova disso, foi a recente aquisição de uma Casa IPA 

na Delegação da Madeira e que será inaugurada muito em breve, passando a constituir-se como 

mais um espaço na disponibilidade de alojamento IPA em Portugal. 

Mais do que um objetivo cumprido por parte da Direção, este representa a concretização de um 

sonho antigo dos associados desta Delegação, personificado na pessoa da nossa saudosa 

presidente Anabela Alferes e que se traduz na melhoria da capacidade de proporcionar bem-

estar, convívio e amizade entre os associados da IPA de todo o mundo. 

Importa, no entanto, recentrar a nossa atenção para o tema atual e assim, não esquecer o dia 8 

de março, o Dia Internacional da Mulher, instituído pelas Nações Unidas em 1975 e comemorado 

em quase todo o mundo. Este é o dia em que se celebram e se honram as conquistas das 

Mulheres, mas é também o dia em que a luta pela igualdade de género deve ser recordada como 

um desígnio de futuro. É sempre bom lembrar, que a mais de metade das Mulheres do mundo, 

são-lhes ainda negados muitos direitos, para nós aparentemente tão básicos, como à palavra, à 

educação, à saúde, à profissão, ao livre arbítrio, mas sobretudo ao simples direito de ser 

MULHER. 

Pela minha parte, quero, especialmente nesta data, dirigir-me a todas as nossas associadas 

representativas de todas as mulheres do mundo, desejando-lhes muito mais que um dia, mas 

que cada dia que nasce, se traduza em novas conquistas, reveladoras da sua sabedoria e que 

garantam a sua felicidade, num mundo cada vez mais justo e igualitário. 

Especialmente neste dia, para todas nós, um DIA FELIZ!!! 

Servo Per Amikeco 

PaulaBorralho 
Presidente  

Mensagem da Presidente 
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Durante o ano de 2021 realizou-se um concurso de Vídeo a Nível Mundial. 

A Secção Portuguesa da IPA concorreu e obteve o 3.º Lugar Honorário (o mesmo 

pode ser visto no Facebook e no Site oficial da Associação Portuguesa da IPA) 

 

 

 

Mais uma vez a Secção Portuguesa conseguiu elevar o nome de Portugal e 

das suas Forças de Segurança em todo o mundo. 

Uma muito obrigada a todas as Forças de Segurança, aos seus membros e a 

todos que participaram neste vídeo. 

Orgulho de quem somos SEMPRE Presente! 

 

Durante o Mês de Dezembro de 2021 a Presidente da DN, Paula Borralho 

e o Presidente da Assembleia Geral, Fernando Palma, deslocaram-se á 

Ilha de S. Miguel, Açores, para apresentação de cumprimentos às várias 

Entidades locais, a quem agradeceram o contributo para a realização do 

vídeo. 

Foram acompanhados pela Presidente da Delegação de Ponta Delgada, Paula 

Mota e Vice-presidente, António Santos. 

 

 

 

https://ipa-portugal.pt/
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Comando Regional Polícia de Segurança Publica dos Açores 

Apresentação de cumprimentos ao Exmo. Sr. Comande Regional dos Açores, 

Superintendente Luís Viana. 

 

 

 

Departamento de Investigação Criminal dos Açores 

Apresentação de Cumprimentos ao Exmo. Senhor Coordenador da Polícia 

Judiciaria dos Açores, Dr. Renato Furtado. 
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Comando da Zona Marítima dos Açores 

Apresentação de cumprimentos ao Exmo. Senhor Capitão Mar e Guerra, 

Abrantes Horta da capitania dos Açores e Comandante Local da Polícia 

Marítima, Subinspetor Silva Marques  

 

 

Comando Territorial dos Açores da Guarda Nacional Republicana  

Apresentação de cumprimentos ao Exmo. Senhor Comandante do Comando 

Territorial dos Açores da GNR, Coronel José Vieira 
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Câmara Municipal de Ponta Delgada 

 

Apresentação de cumprimentos ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 

Ponta Delgada, Dr. Pedro Nascimento. 

 

 

 

 

Polícia Municipal de Ponta Delgada 

 

Apresentação de cumprimentos ao Chefe Antão, da Polícia Municipal de 

Ponta Delgada. 
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Deslocação da Presidente e Tesoureiro da DN, Paula Borralho e Nelson 

Francisco à Região Autónoma da Madeira. 

 

Porque todos sonhamos e o sonho comanda a vida, a Secção Portuguesa da 

IPA conseguiu realizar um sonho á muito almejado por todos nós, mas 

principalmente pela nossa querida Anabela Alferes. 

Sonho tornado realidade!!! 

 

 

 

A DN IPA informa que a casa da Madeira, encontra-se em fase de reforma, 

para poder receber os associados, de todo mundo, de forma digna. 
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

 

A todas as Mulheres que silenciosamente e humildemente vão 
construindo a sua história... 

Um Bem Haja!!  

(Cila, Lucília Henriques) 

 

 

 

 

 

 

 

Ó Mulher! 

 
Com a vida a preservar-te, 
Releva-te em deusa, rainha...meretriz 
Para sempre obra de arte 
Constante aprender a ser feliz 
 
Ó Mulher! 

 
Apenas e só no teu ventre há luz 
Luz do Mundo, luz da vida, luz amor 
Chama intensa que reluz 
Na escuridão do teu esplendor 

 
Ó Mulher 

 
Quando as sombras refletem no teu ser 
E nas trevas uma mão se estende 
Enternecido o coração volta a bater 
Porque há sempre alguém que te defende. 
 

Teresa Oliveira 
Associada nº4378 

Ser mulher 

Ser mulher é ser várias em uma.  

É ser intensa, imensa e ser dona da mais imensa 
explosão de sentimentos.  

É renascer constantemente,  

é saber se reinventar e se transformar após cada 
queda.  

É ser sinônimo de luta, de garra, de misticismo e 
imensidão!  

Ser mulher é uma dádiva! 

 

Feliz Dia da Mulher! 
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Certo é que, o dia 8 de março, foi instituído pelas Nações Unidas, como o Dia Internacional 
da Mulher e, hoje quero deixar aqui o meu reconhecimento e agradecimento em forma de 
homenagem a todas as mulheres, por este mundo fora, mas em especial às do meu país.  
 
É igualmente certo que, a PSP é a primeira força de segurança no país a admitir mulheres 
nas suas fileiras, com funções unicamente administrativas. 
 
A luta que as mulheres da minha instituição (PSP) travaram, foi muito mais do que um ato 
de coragem. O desconforto e o medo foram as primeiras reações para mudar e, Elas 
acreditavam na mudança e que, esta faz parte do desenvolvimento humano. Destemidas, 
enfrentaram o desconhecido e a incerteza provocada pelas dúvidas sobre o futuro, trilhando 
o caminho para o sucesso, sempre com o sentimento de mudança que lhes batia à porta e 
que não deveriam ignorar. 
 
Estas verdadeiras guerreiras, de quem tenho um orgulho desmesurado, eliminaram 
barreiras, preconceitos, tabus e hoje ninguém questiona qual deverá ser o nosso papel nesta 
instituição, maioritariamente, composta por homens. 
 
Caminhamos lado a lado, assumindo um papel preponderante, desempenhando funções tão 
diversificadas que, vão desde o patrulhamento apeado, a funções de supervisão, comando 
e direção ou em missões internacionais. 
 
Mulheres de garra, de fibra, de coragem, 
verdadeiros portos de abrigo, mães, 
esposas, amantes, confidentes, que me 
têm inspirado a não desistir, a trilhar o 
meu caminho e a descobrir a verdadeira 
essência do meu EU. 
 
A Todas Vós o Meu Muito Obrigada! 
Associada Célia Lopes 
 
 
 

Poema 
ela é 
o tipo de arte 
que nasceu 
pra colorir 
o Mundo 
e não 
para ficar presa 
na parede de um quarto 
 
- Victor H. Machado 

@VHwriter 
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As Agentes Principais Ângela Amaral e 

Sónia Amaral a prestar serviço no 

Comando Regional dos Açores, no 

Núcleo de Apoio Geral, chefiadas pela 

Senhora Comissário Tânia António, 

dizem que ser mulher na PSP é um 

desafio agradável, não sendo o género, 

tido em consideração, mas sim a 

capacidade de desempenho das suas 

funções, com brio, profissionalismo 

aliado à sensibilidade, característica 

feminina. Ser Mulher na PSP, é 

envergar uma farda e poder servir e 

proteger uma sociedade com o carinho, 

ternura e alento como uma mãe educa 

e protege um filho. 

MULHER 

Mulher, aquela que passa por tudo, 

enfrenta as maiores provações 

e tenta sempre remar contra a maré. 

Contra o que escreveram pra ela. 

As estações passam, o tempo muda, 

e ela permanece ali, procurando o seu espaço. 

Muita força para desbravar suas lutas, 

pois toda mulher nasce assim, potente. 

Seu destino é traçado pela sua própria garra, 

seu corpo é um templo que ela mesmo cultiva, 

sua coragem é seu maior trunfo, 

seu coração é doce, mas não é fraco. 

E se tentar falar o que ela não precisa ouvir, 

ela não vai ligar para o que dizem. 

E se tentarem diminuir sua vivência, 

ela vai provar que chegou ao Mundo 

para transformar tudo ao seu redor. 

  (Autor desconhecido) 

 

Mulher pode transformar tudo aquilo que   quiser!

  

    Iolanda Pereira 
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Sou humana...sou Mulher 

Sou humilde…sou Guerreira; 

Sou o que escolhi pra ser... 

Sou amiga, Mãe e companheira! 

 

Dedico-me por inteiro... 

À minha linda profissão 

Sou Polícia...sou Mulher 

Estou de alma e coração; 

Sou tudo o que devo ser; 

 

Entregando-me ao trabalho; 

Deixo a família de lado, 

Visto-me de força e dever... 

Mesmo sem eu saber… 

O que me vai fazer doer! 

 

Sou Mulher que me respeito; 

Sou Mulher que me dedico 

Tudo o que vier eu aceito; 

Mas parada... eu não fico! 

 

Visto a couraça da justiça, 

Quando eu vou trabalhar... 

Oro sempre... pela vida; 

Porque eu só quero... amar! 

 

A lágrima que no meu rosto caiu... 

Fez-me sentir perdida; 

Por algo que profundamente doeu; 

Mas tive de continuar com a vida! 

 

Com alegria e esperança 

Da Mulher que hoje sou... 

Lembro-me de quando era criança... 

E o que não quis, para trás ficou! 

 

Deixo diariamente a minha casa... 

E visto a farda da responsabilidade e dever; 

À noite regresso cansada... 

Mas feliz... como Mulher! 

 

Com toda a força Guerreira 

Sem nunca baixar os braços; 

A minha vida é inteira... 

Dando valor a todos os passos! 

 

A Mulher que hoje sou, 

Faz-me sentir muito feliz 

Amanhã não sei onde estou; 

Mas serei a Mulher que me fiz! 

 

Na esquadra todos esperam por mim, 

Sempre num dia qualquer, 

O dia sorri para mim... 

Sou Grata...por ser Mulher! 

 

Qualquer situação na vida, 

Fizeram-me enriquecer; 

Várias emoções sentidas 

E caminhos a percorrer... 

A todos deixo o meu abraço;  

Porque sou apenas...Mulher! 

 

(Cila, Lucília Henriques). 
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1   - Mulher é Guerreira por natureza e 

profissional por competência. 

2   - Ser mulher…é ser forte o bastante 

para enfrentar desafios, dificuldades e ao 

mesmo tempo firme e focada. 

3   - Ser mulher…é estar preparada para 

os dias de hoje, que exigem pessoas 

mais flexíveis e abertas às 

transformações.   

 
 
Autoras/Protagonistas: Sandra Panazete / Elsa Faisca e Carmo Seita. 
 
Quando nos falta as forças, quando pensamos que nada é possível, quando sentimos 
pena de nós mesmas, basta parar e olhar em redor e perceber que a força vem de dentro 
de nós, somos nós que temos o poder de conseguir alcançar o que queremos, basta 
erguer os braços e dizer EU CONSIGO!  
 

 
 
  

 

 

 

Obrigada, Marta, pela tua Força e 
Coragem demonstrada.  
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PALAVRA AO ASSOCIADO 

  
A IPA, AS EXPERIÊNCIAS DE ASSOCIADA E AS 
AMIZADES NO MUNDO 
 
SERVO PER AMIKECO é o lema desta 
associação, tendo como objetivo criar laços de 
amizade entre os polícias no mundo e sem dúvida 
cumpre o objetivo, no meu caso pessoal, posso 
dizer que ao juntar-me a esta nobre associação, 
tenho conquistado amigos para a vida. 
De visita a Barcelona, com meu filho e um casal 
amigo, ficamos nas acomodações da IPA, um 
apartamento limpo, acessível, com ótima 
localização, onde fomos muito bem recebidos 
pelo proprietário do mesmo. 
Na altura meu filho estava a estudar Gaudí, e foi 
extremamente agradável, visitar e estar em 
contacto com as grandes obras de Gaudí naquela 
cidade, tão rica culturalmente. 

Graças à IPA e suas condições, pude conhecer a imponente Igreja da Sagrada Família, 

assistir ao magnifico espectáculo de água e luzes na fonte mágica, ao som de Freddie 

Mercury e Montserrat Caballé, passear em parques deslumbrantes, conhecer a 

Cultura e gastronomia daquela Cidade. 

No ano seguinte, visitei a Alemanha tendo ficado na Casa da IPA, em Solingen, juntamente 

com meu marido e outro casal amigo. Fomos muito bem recebidos pelo Polícia Thomas. 

Levantávamo-nos bem cedo e como tínhamos alugado uma viatura, saíamos para conhecer 

outras cidades, aproveitando para almoçar nesses locais, regressando à noite para a Casa 

da IPA, onde confecionávamos o nosso próprio jantar na cozinha desta casa, contrariamente 

ao que pensava, a Casa da IPA em Solingen esta preparada para o frio da Alemanha e era 

tão reconfortante regressar a casa, desfrutar de um serão quentinho e ver a neve a cair lá 

fora. 

Thomas, o polícia que nos entregou em mão a chave da Casa da IPA, levou-nos a conhecer 

a fábrica de facas daquela cidade, ou não seria esta conhecida pela cidade das laminas, 

onde é dito que o famoso Chef Jamie Oliver compra as suas facas de cozinha, 

personalizadas, tendo nós próprios comprado, para a nossa cozinha, um set de facas, com 

um bom desconto, comprimentos de Thomas, igualmente levou-nos a conhecer as 

instalações da Esquadra onde trabalhava. Convidámos este simpático Polícia e sua esposa, 

igualmente polícia, para um convívio, onde demos a beber a nossa famosa poncha tradicional 

e comemos um pãozinho e salsicha tradicional daquela zona, trazidos por estes. 

Fomos assunto na Newsletter da IPA SOLINGEN, como os primeiros portugueses a visitar 

aquela casa, deixámos uma bandeira de Portugal e outra da Madeira e trouxemos connosco 

a vontade de lá voltar. 
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Hoje em dia, continuo a comunicar-me com 

o Thomas, através do watsapp da IPA 

Solingen, convicta que um dia hei-de lá 

voltar. 

De mãos dadas com a IPA também em 

Portugal já usufrui das suas instalações, 

sempre muito bem recebida e fazendo 

amigos em todo o lado e por isso a minha 

experiência com a IPA é para continuar 

tendo ainda muito para visitar e usufruir de 

todas as comodidades que esta associação 

proporciona, quer através da arte do bem 

receber, quer pelos preços extremamente 

convidativos, o que nos leva a sonhar mais 

além, 

                                                            

                                                                                             OBRIGADA IPA 

                                                                                             E ATÉ BREVE 

 

 

                      ASSOCIADA CRISTINA 
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                      Servo Per Amikeco 
 

 


