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Excelentíssimo Senhor Secretário Regional da Educação, Ciência e 

Tecnologia, em representação de sua Excelência o Presidente do 

Governo Regional da Madeira 

Excelência 

É com especial satisfação que lhe dirijo as minhas primeiras palavras 

para, em meu nome pessoal e no de todos os Associados da IPA 

Portugal, manifestar o enorme reconhecimento que sentimos, por nos 

ter dado a honra de presidir a esta cerimónia de inauguração. 

Agradecemos na sua pessoa, a Sua Excelência ao Presidente do 

Governo Regional da Madeira, sabendo que a sua representação 

constituiu para nós motivo de satisfação e de orgulho, uma vez que 

sentimos nela o apoio e a consideração do Governo Regional, pelo 

trabalho desenvolvido pelos profissionais de polícia que diariamente e 

sem reservas, cumprem a sua missão nesta Região Autónoma. 

 

Ex.mo Senhor Vereador Bruno Pereira, em representação do 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal 

Ex.mo Senhor Presidente, da Junta de Freguesia de S. Martinho 

A qualidade e presença de Vossas Excelências neste evento muito nos 

honra e é para nós um sinal inequívoco da consideração e do apoio que 

sempre nos dispensou, o que publicamente agradecemos. 
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Ex.mo Senhor Comandante Regional da Madeira, da Polícia de 

Segurança Pública 

Ex.mo Senhor Comandante do Comando Territorial da Madeira, da 

Guarda Nacional Republicana 

Ex.mo Senhor Coordenador da Policia Judiciáriada Madeira 

Ex.mo Senhor Subchefe da Polícia Marítima do Funchal, em 

representação do Comandante da Policia Marítima da Madeira 

Ex.mo Senhor Diretor do Estabelecimento Prisional do Funchal 

Ex.mo Senhor Inspetor Regional da Autoridade Regional das 

Atividades Económicas  

Agradeço a presença de Vossas Excelências, que entendo como 

demonstração de consideração e apreço por esta nossa Associação. 

Vós sois os líderes das mulheres e dos homens, nossos associados 

efetivos e potenciais, que diariamente e no terreno contribuem com o 

seu trabalho, para a segurança dos cidadãos deste e paraíso atlântico 

e, sem reservas, dignificam a imagem e o prestígio das Polícias, nas 

mais diversificadas vertentes. 

Permitam-me que vos manifeste o nosso enorme reconhecimento pela 

vossa disponibilidade. Cremos que a vossa presença é sinal de 

amizade, consideração e estima recíproca. 
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Ex.mo Senhor Capelão das Forças Armadas e de Segurança da 

Madeira 

Agradeço a presença de V. Ex.ª o que para nós é um testemunho 

explícito da consideração pelas Forças de Segurança. 

 

Senhoras e Senhores Presidentes das Delegações IPA e seus  

representantes 

Relevo aqui a estima pessoal e a incomensurável consideração por 

todos vós e, como Presidente, agradeço o inestimável apoio e 

incontornável dedicação que sempre dispensaram à causa maior da 

nossa Associação – Servir por amizade. 

 

Senhoras e senhores associados, 

Distintos Convidados, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

A “International Police Association“, mais conhecida pela sigla IPA, é uma 

agremiação independente, fundada oficialmente em janeiro de 1950, que 

adota desde sempre a divisa “ Servo per Amikeco “, cujo significado é 

servir através da amizade. 

Existe em 68 países dos cinco continentes e é constituída por membros 

das Forças Policiais no ativo, ou na reserva, sem distinção de categoria, 

sexo, raça, cor, língua ou religião. 
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Tem como seus objetivos, criar laços de amizade, promover a cooperação 

internacional desenvolver relações culturais entre os seus membros, 

aumentar os conhecimentos profissionais, encorajar apoio mútuo na esfera 

social e contribuir, dentro das suas possibilidades, para a coexistência 

pacífica entre os povos e preservação da paz mundial. 

Na mesma linha, a Secção Portuguesa da IPA, criada em 18 março de 

1980, prossegue os mesmos objetivos em todo o território português, com 

uma sede nacional em Lisboa e mais 10 delegações espalhadas pelo país. 

Permitam-me que aqui, esta oportunidade para publicamente render a 

minha homenagem pessoal, mas sobretudo institucional à presidente eleita 

da Seção portuguesa da IPA, cujo mandato ainda damos continuidade e 

que hoje, dia 01 de abril, completaria mais um aniversário… a nossa 

saudosa Anabela Alferes. 

A delegação da Madeira foi criada em janeiro de 1984, tendo na altura 

como Presidente, Simão Chaves e, apesar dos esforços, tem-se mantido 

sem um espaço próprio para o desenvolvimento das suas atividades de 

apoio aos associados. 

Ao atual Presidente, Ricardo Fernandes, se deve em grande medida, a 

perseverança na concretização de um anseio antigo, este mesmo que hoje 

aqui todos testemunhamos, com esta inauguração da Casa IPA da 

Madeira. 

O sonho desta direção, traduzido num dos grandes objetivos deste 

mandato e o esforço de todos quanto investiram desinteressadamente o 

seu tempo, ganhou forma e vai permitir à delegação Madeira, muito mais 

do que ter uma sede própria para se reunir e promover a sua delegação, 

pretende-se que este espaço seja de união e de são convívio entre os 

associados deste arquipélago, aberto aos associados de todo o mundo. 
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A IPA Madeira está de parabéns e a partir de hoje poderá dignamente 

receber os associados de todo o mundo e reunir-se em sede própria. 

 

Mas o mais importante que tudo é direcionar os focos desta cerimónia de 

hoje, para o que verdadeiramente considero o valor maior de qualquer 

organização. Ou seja, as pessoas, os nossos Associados. Estes são de 

facto a rácio prima de uma instituição como a IPA. 

Assumimos esse compromisso com todos, continuaremos incansáveis na 

prossecução dos nossos objetivos e nesse sentido daremos o nosso 

melhor em prol dos nossos associados, honrando a nossa divisa e 

prestigiando esta nossa instituição. 

 

Permitam-me que me dirija agora especialmente a todos os Polícias desta 

ilha maravilhosa, ainda não associados, mas que diariamente realizam um 

trabalho inestimável em prol dos cidadãos:venham visitar-nos. Teremos 

todo o gosto em os receber nesta que passa a ser a Casa de todos nós 

aqui na Madeira e se condições tiverem, desafio-vos a integrarem a nossa 

família de associados. De qualquer das formas, creiam, serão sempre 

bem-vindos. 

 

Esta Casa é um património adquirido pelos associados da IPA Portugal. 

Sem eles este sonho não seria possível de ser realizado. Por isso, exorto a 

todos no sentido de saberem aproveitar da melhor forma estas instalações, 

para que todos, associados e familiares, possam desfrutar do conforto que 

elas certamente nos proporcionarão. 
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Caros associados, dirijo-me agora a todos vós para vos dizer que tem sido 

para mim uma enorme honra ser Presidente de tão nobre Associação. 

Podem sempre contar comigo. Um bem-haja a todos. 

 

Mas as palavras já vão longas e o tempo não pára. É agora hora de 

procedermos ao ato de inauguração da Casa IPA Madeira, pelo que me 

cabe o privilégio de pedir ao Senhor Secretario Regional da Educação, 

Ciência e Tecnologia, Dr. Jorge Carvalho que, em representação de Sua 

Excelência o Senhor Presidente do Governo Regional da Madeira, Dr. 

Miguel Albuquerque, proceda ao descerrar da placa que assinalará esta 

data como o dia da inauguração oficial do edifício da nova Sede da 

Delegação IPA- Madeira. 

 

Muito obrigado 


