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DESPACHO N.º 255/2017 

LOUVOR A.Q PROFESSOR DOUTOR 

EDUARDO EMíLIO CASTELO-BRANCO Dt'\ FClNSECA, 

O Doutor Eduardo Et'nílio Castelo-Sr'anco da Fonseca, Professor Coordenadol dé1 Escolil Superioí' 

de Educação e Ciências Sociais de Leiria (ESECS) do Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria), 

cessou funçoes públicils, por motivo de aposentação, no passado dia 1 de agosto de 2017. 

Ao longo de 45 anos, exerceu funções públicas em instituições de ensino, tendo iniciado a sua 

vida profissional, em 1972, como professor do ensino secundário. Em 1985, principia funções 

como professor do ensino superior, na então Escola Superior de Educação de Leirra (ESEL), 

atualmente fSECS, e é nesta Escola que desenvolve a maior parte da sua vida profissional, 

exercendo, para além das funções docentes na formação inicial e corltínua e da atividade de 

investigação, os cargos de coordenador de departamento, coordenador de curso e Presidente 

do Conselho Científico. Foi ainda Membro do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Leiria, 

Nas diversas funções desempenhadas revelou sempre elevado espírito crítico, sentido de 

colaboração e uma enorme dedicação, lealdade e capacidade de tl'abalho, demonstrando 

incessantemente elevadas e inegáveis qualidades humanas e profissionais e colocando os seus 

conhecimentos e competências ao serviço da causa pública e do desenvolvimento do Instituto 

Politécnico de Leiria em geral e da ESECS em especial. 

A dedicação, rigor, competência e sentido de responsabilidade, desde sempre manifestados no 

exercício das variadas funções e cargos, são merecedores do meu agradecimento pessoal e do 

meu público louvor, inteil'amente partilhado neste Instituto, em especial nil ESECS, Por 

considerar' ser justo e merecido, é lavrado o presente louvor, 

Divulgue-se no IPLeir'la e publique-se em Diário da República. 

Leiria, 3 de novembro de 2017, 

(Nuno André Olivei j M)ngas F'ereira) 
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