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Castelo Branco

cuidada dos dados, re

Branco. A nossa tendência 

maior percentagem que 

a maioria das 8 capitais 

para o nosso território!

que nos permitam retirar 

Das 8 capitais do interior, 

dos 2 indicadores pode

ocupa o triste e apagado 

seguintes perguntas ao 

dados verdadeiramen

te estruturantes para o 

esta tendência de grande 

mentar a ausência de 

este conjunto de pergun

dade da democracia, mas, 

os dados terem sido mo

merece respeito!

Por Carlos Almeida

Os dados preocupantes 
de castelo branco!

José Francisco Pinho 

é o novo diretor da ESART 

José Francisco Pinho é o novo 
Diretor da Escola Superior de Ar-
tes Aplicadas (ESART), do Insti-
tuto Politécnico de Castelo Bran-
co (IPCB). 

A cerimónia de tomada de posse 
teve lugar no dia 12 de fevereiro, 
perante um auditório repleto de re-
presentantes da sociedade civil, de 
empresas e instituições, autarcas e 
com a presença do Presidente, Vi-
ce-presidentes e Administradora 
do IPCB, ex-presidentes do IPCB e 
diretores das escolas superiores do 
IPCB, docentes, alunos e trabalha-
dores da ESART-IPCB.

O Presidente do IPCB, António 
Fernandes, deu especial destaque 
aos dois diretores, Fernando Rapo-
so e José Raimundo, que “tiveram a 
difícil missão de conduzir os desti-
nos da escola”. 

António Fernandes desejou os 
maiores sucessos a Francisco Pi-
nho, “candidato único ao cargo de 
Diretor e eleito por unanimidade”, 
considerando que o novo Diretor 
da ESART “tem todas as condições 
para exercer um bom mandato”. 

O líder do Instituto terminou a 
sua intervenção com uma men-
ção “à notável atratividade e pres-
tígio nacional e internacional da 
ESART”, que com 20 anos de exis-
tência apresenta “um projeto inte-
ressante, consolidado e com bons 
resultados”, referindo ainda dois 
importantes desafios para o futuro 
próximo da Escola: a estabilidade 
do corpo docente e a melhoria dos 
procedimentos organizacionais.

O vice-presidente da Câmara 
Municipal de Castelo Branco, José 
Augusto Alves, desejou a Fran-
cisco Pinho “as maiores felicida-
des para o desafio difícil de ser 
Diretor da ESART – IPCB, que 
tem que ser aceite com coragem 
e responsabilidade institucional”. 
Destacou ainda a importância da 
ESART, “um dos pilares da marca 
Castelo Branco e da região”, uma 
“escola com pergaminhos respei-
tados e notabilizados”.

Após a assinatura de Termo de 
Posse, o Diretor da ESART – IPCB 
usou da palavra, referindo que 
“todo o trabalho tem como fim úni-

co o sucesso da ESART e do IPCB”, 
considerando ser fundamental uma 
relação com a Presidência do IPCB 
baseada na colaboração, coopera-
ção e lealdade institucionais. 

Francisco Pinho destacou as boas 
relações institucionais da Escola 
com os municípios da região, en-
tidades e empresas, e manifestou o 
desejo de fortalecer as colaborações 
de “modo a participarmos no pro-
pósito comum de contribuirmos 
para o desenvolvimento da nossa 
região e do nosso país”.

O novo diretor agradeceu a José 
Raimundo pelo trabalho que de-
senvolveu nos seus mandatos, pau-
tados “por uma dedicação e abne-
gação ímpares, sempre em prol da 
ESART e do IPCB”, e manifestou 
o compromisso de proporcionar 
aos estudantes uma experiência de 
aprendizagem inspiradora e que 
torne possível a realização do seu 
pleno potencial.

A cerimónia incluiu ainda a toma-
da de posse da nova Sub-diretora da 
Escola Superior de Artes Aplicadas 
do IPCB, Natália Riabova.

O novo diretor agradeceu a José Raimundo pelo trabalho que desenvolveu 

e que torne possível a realização do seu pleno potencial.


