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Mensagem da Presidente 
Caros Associados 

 

Chegamos ameados do ano, para trás ficaram todas as regras até então 
impostas pelo governo e pela DGS, no entanto gostaria de lembrar que 
apesar do alívio das regras, a Covid-19 permanece nas nossas vidas e 
agora, mais do que nunca, somos nós que vamos ter que aprender a 
conviver com esse vírus e salvaguardar autonomamente a nossa 
integridade. Ter sempre presente que somos nós que nos devemos 
“fiscalizar” e estabelecer regras para nos protegermos e proteger quem 
nos é próximo. 

Durante este tempo a IPA não parou, cumprindo as regras de 
segurança e sempre a pensar nos seus associados e em prol dos mesmos, quer com eventos, 
onde os sorrisos e a amizade estiveram presentes, marcados pela saudade e pela esperança dos 
reencontros. 

Queremos que as ações de solidariedade para com os nossos associados e para quem nos 
procura, sejam sempre uma imagem de marca da IPA-Portugal e muito particularmente desta 
Direção. Um claro exemplo disso esteve mais uma vez patente no evento que realizámos e que 
chamámos “TARDE DE FADOS SOLIDÁRIOS – Vamos Ajudar o Tomás”. Aí pude uma vez mais 
confirmar que o espírito de entreajuda e a determinação para dar, de forma incondicional, 
esteve mais uma vez presente, tanto no local, como à distância. A todos os que de uma maneira 
ou outra, quiseram ajudar o Tomás, por ele e pela IPA, um muito obrigado. 

A aquisição da casa da Madeira, já inaugurada e em pleno funcionamento, é demonstrativa da 
perseverança e da tenacidade dos que não desistem e se recusam a cruzar os braços. Temos 
agora, também a poucos minutos do Funchal, um espaço digno, de que muito nos orgulhamos e 
revelador de que, para nós, o bem-estar dos nossos associados, é, concomitantemente, a nossa 
maior prioridade e o nosso maior bem. Todos os associados poderão aceder às reservas na Casa 
IPA – Madeira, tanto através do site (www.ipa-portugal.pt), como pelo endereço eletrónico da 
Delegação da Madeira (delegacaomadeira@ipa-portugal.pt). 

Sob a égide da Seção IPA de Montenegro, realizaram-se recentemente a 2.ª edição dos Jogos 
IPA - 2022, na cidade de Bar. A Secção Portuguesa esteve representada por três equipas de 
Voleibol de Praia, uma equipa de 3 elementos no tiro e um elemento na prova dos 5 mil metros. 
Uma pequena, mas muito digna representação que ousou trazer para Portugal, a Taça referente 
ao 4.º lugar, bem como o troféu vencedor na competição de Voleibol de Praia. Para além destes, 
foi com muito orgulho que um dos nossos atletas foi distinguido com o prémio de “Melhor 
Jogador de Voleibol de Praia do Torneio”.  

A todos os atletas/associados, que estiveram presentes no “II IPAGAMES 2022”, os 
agradecimentos da Direção da Secção Portuguesa, pelo honroso desempenho e sobretudo, pelo 
ORGULHO demonstrado, por tão bem terem representado em todos os momentos, a IPA 
PORTUGAL. 

A Secção Portuguesa, hoje e sempre, continua a zelar por todos vós. 

 

Bem Hajam 

Paula Borralho 

Presidente 

 

http://www.ipa-portugal.pt/
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Inauguração Casa IPA Madeira 

 
 

Decorreu no passado dia 1 de abril de 2022 a inauguração da casa da IPA Madeira.  

Uma moradia que conta com 5 quartos disponíveis 
para os Associados da IPA. 

 A cerimónia de inauguração para além do Senhor 
Presidente da Delegação Madeira, Ricardo 
Fernandes, contou com a presença da Senhora 
Presidente Nacional da IPA, Paula Borralho, o Senhor 
Presidente da Assembleia Geral da IPA, Fernando 
Palma, bem como em representação do Presidente 
da Região Autónoma da Madeira, o Exmo. Senhor 
Secretário Regional da Educação, Ciência e 
Tecnologia, Dr. Jorge Carvalho. O representante do 

Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Senhor 
Vereador Bruno Pereira e o senhor Vice-Presidente da Junta de Freguesia de S. Martinho, Sr. 
Lívio Coelho, em representação do presidente, além de altos responsáveis pelas forças e 
serviços de segurança locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Servo per Amikeco! 

Mensagem do Presidente Delegação Madeira 
 

Caros Associados, 

 

O meu nome é Ricardo Fernandes e sou Presidente da IPA – Delegação 
da Madeira. Tenho orgulho no trabalho alcançado, e, em nome de todos 
os membros da IPA, gostaria de aproveitar esta oportunidade para 
expressar os meus sinceros agradecimentos a todas as pessoas que, pelo 
seu generoso e contínuo apoio, tornaram possível a concretização dos 
objetivos a que me propus, desde a tomada de posse, em 2019. 
O maior feito do meu mandato foi a aquisição de um imóvel, na freguesia 

de São Martinho, concelho do Funchal, com o objetivo de servir os associados, a nível de 
alojamento, e de sede para a IPA. 



A Delegação Madeira, juntamente com a IPA – Nacional, está de parabéns por ter alcançado 
mais um dos objetivos a que se propôs, com a aquisição da sede e casa na Ilha da Madeira, 
sendo que este era igualmente muito almejado pela antiga Presidente, Anabela Alferes. 

A IPA é uma associação que representa as forças de segurança, no ativo e na aposentação. O 
nosso objetivo é servir os nossos associados, promovendo a cooperação internacional, o 
intercâmbio e a difusão de conhecimentos, proporcionando um ambiente de amizade e 
confraternização, pelo que trabalhamos para eles. 

Se você não é atualmente um membro da nossa associação, encorajo-o a se juntar a nós. 
Se você já é membro, por favor, envolva-se e aproveite os benefícios que oferecemos. 

Obrigado 

 

Servo per Amikeco! 
O Presidente 
Ricardo Fernandes 

 

Assembleia Geral2022 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decorreu no passado dia 26 de março a Assembleia Geral da IPA 2022, onde foi prestada 
homenagem ao Senhor Manuel Serra, associado número 2 e fundador da Secção Portuguesa da 
IPA. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servo per Amikeco! 

27º Meeting Mediterrâneo 2022 
 

O 27º Encontro das Secções do Mediterrâneo, será realizado na cidade de Ohrid, na Macedônia 
do Norte, de 16 a 19 de junho de 2022. 

O encontro Internacional da IPA tem como tema: "Desafios no trabalho policial diário, proteção 
física, mental e legal". 

Em representação da Secção Portuguesa da IPA, estará presente o Senhor Vice-Presidente, 
Francisco Ferreira. 

 

 

Homenagem aos associados falecidos 

Homenagem ao Sr. Manuel 
Serra, sócio fundador da IPA 
Portugal 



Desporto 
II IPA Games 2022 – Montenegro 
Os jogos IPA realizaram-se em Bar-Montenegro de 8 a 13 de maio de 2022. 

Estiveram presentes Delegações de 26 Países.  

Portugal participou com três equipas de voleibol de praia e três elementos no tiro. 

Portugal consagrou-se com o primeiro lugar no voleibol de praia, com os jogadores: César 
Ponte; Antony Alves e Filipe Couto. 

Alcançou ainda o 4º e 6º lugar, com os jogadores: David Alves; Fernando Costa; Rui Coimbra; 
Rúben Camacho; Abílio Paulo e Carlos Ribeiro. 

Foi ainda atribuído um prémio para o melhor jogador em campo, que também veio para 
Portugal, para o jogador Antony Alves. 

Na competição de tiro desportivo, estiveram presentes sessenta participantes. Portugal esteve 
representado por António Ferreira; Paulo Madaleno e Tiago Realinho, tendo alcançado o 25º., 
28º. e 54º. lugares 

Representantes de todos os países participantes nos jogos, plantaram uma oliveira ao lado do 
estádio FC Mornar em Bar, onde foi realizada a cerimónia de abertura dos Jogos.  
O nome de Portugal ficará registado em BAR – Montenegro. Portugal através da Senhora 
Presidente, Paula Borralho, plantou uma oliveira com o nome de Portugal. 

 
 

Delegação Portuguesa 

 

A I Edição dos Jogos da International Police Association (IPA) teve lugar em Portugal no ano de 
2018 e apresentou-se como um sucesso, havendo escopo para que a II Edição decorresse no ano 
de 2020. Devido aos constrangimentos decorridos da situação pandémica, os Jogos foram 
adiados para o ano de 2022, tendo como pais organizador a Delegação da IPA Montenegro, no 
período compreendido de 09 a 13MAI2022. 

Os jogos tiveram representatividade de 26 países com mais de 500 participantes, e as 
modalidades apresentadas foram o: 



 Voleibol de Praia, 

 Tiro, 

 Basquetebol, 

 Ténis de Mesa, 

 Atletismo, 

 Futsal. 

 

A Delegação Portuguesa foi composta pela Exma. Sra. Presidente da IPA Portugal - Paula 
Borralho, e pelos seguintes atletas nas variadas modalidades: 

Voleibol de praia Tiro Corrida 

   

César Ponte Paulo Madaleno Carmo Gonçalves 

Vitor Ferreira António Ferreira  

Antony Alves Tiago Realinho  

David Alves   

Rúben Camacho   

Abílio Paulo   

Filipe Couto   

Rui Coimbra   

Carlos Ribeiro   

Fernando Costa   

 

No dia 09MAI realizou se a cerimónia de abertura dos jogos pelas 17H30 no estádio do FC 
Mornar em Bar, onde se concentraram todas as delegações participantes. 

 

 

 

 

 

No dia 10 realizou se a competição de tiro desportivo na cidade de Podgorica, onde entre os 
cerca de sessenta participantes, a equipa Portuguesa alcançou se o 25º,28º e 54º. 



 

 

 

No voleibol de praia, Portugal fez se representar com três equipas tendo alcançado o sexto, 
quarto e um brilhante 1º Lugar, vencendo ainda o prémio por equipas e o melhor jogador do 
torneio. 

 

 

 

Houve ainda disponibilidade para todas as delegações conhecerem duas cidades adjacentes a 
Bar, mais concretamente a Kotor e Budva. 

Decorreu a cerimónia de encerramento e entrega de prémios no dia 12MAI2022, no Hotel 
Princess em Bar, perante um encantador por-do-sol, onde a Delegação Portuguesa foi coroada 
com a Taça do 1º Lugar de Voleibol de Praia e o atleta Antony Alves considerado MVP 
(MostValiuablePlayer) do Voleibol de Praia. 



 

Enaltecemos a excelente organização destes Jogos, onde sempre estiveram presentes os valores 
da IPA, sem distinção de grau, sexo, raça, cor, língua ou religião. Foram criados laços de 
amizade, promovendo a cooperação entre as delegações presentes, fazendo assim justiça ao 
lema da Internacional Police Association, Servo per Amikeco (Servir pela Amizade). 

Texto dos Associados: César Ponte e António Ferreira 

 

Eventos 
Apesar de algumas restrições, devido ao Covid-19, e mediante as orientações da DGS, a IPA 
continua a promover, ações de formação e convívios, a fim de fomentar a camaradagem e o 
companheirismo entre os seus Associados.  

 

Direção Nacional 
Ações de Formação ao abrigo do Protocolo IPA/APS 

“Formação APS” / “Formação Kubotan”  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Fado Solidário” – 30ABR21022 

A Secção Portuguesa da IPA, realizou no dia 30ABR22, uma 

tarde de Fados Solidário "Vamos ajudar o Tomás". 

Com o apoio dos Fadistas, Músicos, Associados, Amigos, 

Familiares, entre os quais os Alunos do 1º., 2º., 3º. e 4º. anos e 

elementos do quadro orgânico do ISCPSI, elementos da Divisão 

Policial de Sintra, El Corte Inglês e Farmácia Moura, 

conseguimos atingir o que nos propusemos - Ajudar o Tomás. 

 

 



 
Obrigado a todos e um Bem-Haja 

           Servo per Amikeco 

 

Delegação Sul 
“Ato Solidário” – Sandro Manuel Dias Saraiva  

No dia 27 de março de 2022, a Direção da Delegação Sul da IPA, procedeu na sua sede em Loulé 
a um ato de cariz solidário, junto da família do nosso Associado falecido “Sandro Manuel Dias 
Saraiva”, entregando a quantia monetária de trezentos euros (300 €), à família na pessoa da 
viúva Sra. Vanda Ribeiro e filhos. 

 

 
 

Eventos: 

 
 

 
 
Workshop com o 
tema: “Folar do Tacho” 
Com a formadora Dª 
Ana Figueiras 



 

“Dia do Associado”  

 

No dia 26 de maio a delegação Sul comemorou o dia do associado com várias atividades. Para além 
da presença dos associados da Delegação Sul, a mesma contou  com a presença de alguns associados 
IPA Irlanda que estando de férias no Algarve,  e ao verem a divulgação do evento nas redes sociais, 
associaram-se ao mesmo.  

 

 

 

             
 

 

 

 

A Delegação Sul, realizou ainda um Jantar alusivo ao “Dia Internacional da Mulher”; um passeio 
motard “Á descoberta da Primavera” e dois almoços convívios. 

 

 



                               

 

                                           

 

 

Delegação Norte 

 
 

Passeio no Douro 
 

A Delegação Norte da IPA, vai realizar no próximo dia 
18JUN2022, um convívio entre seus associados, parceiros e 
amigos que os vai levar até à cidade da Régua. 
Para chegar aquele ponto turístico, os convivas farão uma 
viagem de comboio tradicional pelas veredas do Douro, 
regressando de barco pelo Rio Douro, aproveitando as 
excelentes e paradisíacas paisagens da região. 

 Viagem acompanhada por um almoço e lanche servido a bordo 
do barco. 

 



II Concurso Fotografia 

A Delegação Norte da IPA, acedeu ao convite 
efetuado pelos companheiros espanhóis da 
Delegação da IPA Extremadura, permitindo que 
os associados da IPA-Delegação Norte e 
familiares, possam participar no II CONCURSO 
DE FOTOGRAFIA. Os interessados poderão 
participar enviando as fotografias para o email: 
cultural@ipaextremadura.org, juntamente com 
a ficha de inscrição, podendo a participação 
versar sobre dois temas: POLICIAL e LIVRE. 

 

Visitas 
Visita à Delegação Madeira 

Frans Segers, Sargento-detetive da Polícia do Distrito Limburg-Noord, Holanda, a residir na 
ilha da Madeira, visitou a casa IPA Madeira, acompanhado de sua esposa, no dia 5 de abril, o 
qual presenteou o Presidente da Delegação da Madeira, Ricardo Fernandes, com uma 
lembrança do Presidente da IPA do Distrito de Limburg-Noord - Holanda, Erik Schuthof. 

 

 

 

 
Servo per Amikeco! 

 

 

mailto:cultural@ipaextremadura.org


 

Visita à Delegação Norte 
 

A Senhora Presidente da Região Norte de França da IPA, Rose Lourme, juntamente com um 
grupo de Associados, esteve de visita a Portugal de 2 a 11 de abril. 
No dia 4 de abril, estiveram reunidos, com elementos da Delegação Norte da IPA, no 
restaurante Herança Magna, em Vila Nova de Gaia. 

 
 

 
 
 

Servo per Amikeco! 
 
 

 



 

 

Visita à Sede da IPA 

 
No dia 10 de Maio o Vice-presidente Francisco Ferreira, recebeu na sede da IPA, representantes 
da IPA Savona/Itália e do Mónaco.  

 

 

 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       

 

 



Os Associados Milano e Venezia da Seção IPA Itália, no passado dia 24 de maio, visitaram a Sede da 
IPA. 

Os mesmos foram recebidos pelo Senhor José Rodrigues sua Esposa e pela Colaboradora Andreia 
Rodrigues. 

 

 

 

 

 

 

 



 

O homem sonha, a obra Nasce… 
Aos 88 anos de idade, Manuel Serra, o nosso associado n. 2 e um dos fundadores da Secção 
Portuguesa da IPA, presenteou-nos com umas quadras sobre o nascimento e a essência do que é a 
IPA, onde o lema Servo per Amikeco até hoje está gravado no seu coração.  Obrigado por este 
legado! A Secção Portuguesa continua e continuará a honrar o nome de Portugal por todos os 
cantos do Mundo. SERVO PER AMIKECO 

 

 

  

 

 

Nasceu em Inglaterra 
Do pensamento dum Polícia 
Recebida como Primavera 
Para o mundo foi uma carícia. 

É dos polícias, eles ou elas, 
Foi ramificando nos países 
Sedeou-se em Bruxelas 
Começou a fazer pessoas felizes. 
 
Foi criando amizades 
Lema “Servo per Amikeco“ 
Com alegria e novidades 
Junta filhos, pais e netos. 

É dos fardados ou civis 
Polícia são as funções 
Todos têm de ser gentis 
Com amizade nos corações. 

Começou nos destroços da guerra 
Estendeu-se por igual 
Tanto andou na Terra 
Que chegou a Portugal. 

Crianças e idosos primeiros protegidos 
Todos precisam de apoios 
Os polícias passaram a queridos 
Porque eram sérios e bondosos. 

 

Hoje a IPA é conhecida no Mundo 
Não há Associação igual 
Tem casa e famílias, tem tudo 
Para amizades é a principal. 

Engloba várias instituições 
Polícias é o nome de trabalho 
São diversas as funções 
É uma só, como manta de retalhos. 

Assim há muito entendimento 
Tem construção de edifício 
É como areia e cimento 
Usa ferro e sacrifício. 

Precisa das pessoas e coragens 
Nunca para o que fazer 
Encontros, emblemas e imagens 
Para se afirmar e desenvolver. 

Quando se criou, não tinha nada 
Era apenas ideia, imaginação 
Valeu apenas coragem animada 
E forte força no coração. 

Gratos aos que criaram a IPA 
Sem usar qualquer truque 
Do coração aqui fica 
Muito Obrigado, Sir Arthur Troop. 

 

https://ipa-portugal.pt/sobre-a-ipa/


Palavra ao Associado 

 
Servo per Amikeco, lema da International Police Association, cuja a 
associação é servir por amizade entre policias internacionalmente. 
Foi nesse espírito que em meados dos anos oitenta me associei na 
Secção Portuguesa da IPA e participei em diversas atividades 
desenvolvidas pela Secção e pela Delegação Sul.  

Em 1987 fui convidado para fazer parte dos órgãos sociais da 
delegação Sul cujo compromisso, pelo menos para mim tem sido 
efetivamente servir por amizade. 

Até 2008, a Delegação Sul viveu em diversos gabinetes do Comando 
Distrital da PSP de Faro, exercendo as suas diversas atividades 

junto dos associados até que, naquele ano, depois de muitas insistências, a Direção consegui 
junto da Câmara Municipal de Loulé uma casa rústica, que com muita determinação e 
perseverança se concluiu, a atual sede da Delegação Sul e cada IPA Loulé em 2011. 

Desde então os elementos das sucessivas Direções, onde me incluo, têm se esforçado por 
desenvolver um trabalho junto dos associados, para que esta sede seja o espelho do que é servir 
por amizade na sua essência. 

 

Faro, 2022-05-27 

Gil dos Santos Sanona 

Tesoureiro 

 
 

 

 

 

 

 


