Nota de Falecimento

Prof. Joaquim Fernando da Cunha Guimarães
(29/07/1958 - 01/05/2012)

É com grande pesar, que comunicamos o falecimento do Professor
Joaquim Fernando da Cunha Guimarães, profissional brilhante, possuidor de
rara inteligência e qualidades humanas e espirituais.
Tivemos o prazer de conhecê-lo nos anos 80 e de imediato, nos
tornamos grandes amigos. Com grande amor e respeito, chamava-me de
madrinha e ao Professor Lopes de Sá de Padrinho.
Acreditamos que esta partida deixa um grande vazio na Ciência
Contábil Portuguesa, pois o gênio Joaquim Guimarães era um ser único.
Era amigo dos amigos e, com grande respeito, sempre os
homenageava.
Seu último livro “Os Mestres/Professores de Contabilidade em
Portugal - Reconhecimento do mérito - Homenagens”, publicado em 05 de
dezembro de 2011, foi sua última homenagem aos mestres que tanto amou e
respeitou em vida.
Estivemos na sua companhia por várias vezes no Brasil e em Portugal,
e sua agradável presença e alegria de viver sempre nos contagiava.
Era neopatrimonialista, fazia parte do Conselho Consultivo da página
do Prof. Antônio Lopes de Sá, Professor da Universidade do Minho, auditor,
membro da AECA, ACIN, OROC, OTOC, AAEUM, APOTEC, ORDEM DOS
ECONOMISTAS, APECA, ADCES, APPC, AFP, IPAI e Director da Revista
Contabilidade & Empresas do Grupo Vida Econômica.
Autor de vários livros sendo, até então, um dos maiores publicistas
portugueses.
À família enlutada, nossas condolências e o registro da nossa dor pela
perda de um grande amigo e profissional.
Equipe Organizadora

PANEGÍRICO AO GRANDE DIFUSOR DOS DIFUSORES,
PROFESSOR MESTRE JOAQUIM FERNANDO DA CUNHA GUIMARÃES
Prof. Rodrigo Antonio Chaves da Silva, membro da escola do
neopatrimonialismo, ganhador do prêmio internacional Rogério Fernandes
Ferreira (2011)

É equívoco pensar que a ciência não se faz com personalidades, nem
com contribuições de inteligência.
O chamado “ceticismo científico” é falso, no que tange à ausência de
respeito aos cultores da ciência. Infelizmente, tal corrente se impregnou na
contabilidade, embora, tivéssemos uma inteligência que deu todo o antídoto
para a sua cura, o Prof. Joaquim Fernando da Cunha Guimarães.
Contador exemplar, auditor, conselheiro fiscal, escritor, pesquisador
de contabilidade, membro da moderna escola do neopatrimonialismo, era um
grande admirador das personalidades, e também, com sua capacidade
técnica e científica acabou tornando-se um dos maiores mestres de
Portugal, com cerca de centenas de artigos e quase uma dezena de livros
impressos, que temos o carinho e a alegria de termos lido.
Sendo admirador acabou sendo admirado. Joaquim Guimarães era o
maior difusor dos grandes difusores da contabilidade, principalmente, da
influência luso-brasileira.
Uma comunidade profissional científica não possui progresso se não
estuda seus grandes nomes, se não exalta as contribuições dos
doutrinadores, e se não faz lembrança à história dos seus cultores. É infeliz
tal atitude, é seca, é fraca, é anti-moral e anti-humana.
Não existe comunidade profissional sem história, e reconhecimento
dos seus grandes gênios.
Quem assim age, esquece-se das inteligências, e Joaquim fez o
contrário, desenvolveu todo um programa de ensino, didática, literatura e
divulgação das maiores personalidades brasileiras e portuguesas.
O mestre do Minho não se esqueceu da história, pois bem sabia que
quem não se lembra do passado, nunca se aportará no presente.
Havia no amigo, um potencial de divulgação de grandes
personalidades, homenageando-os com a edição dos seus livros, artigos,
bibliografias, testemunhos, homenagens e noticiando tudo, num dos maiores
sites na língua portuguesa e de Portugal, que no ar, desde 2005, ficava a
serviço de profissionais, estudantes, cientistas e pesquisadores.

A cultura da divulgação da obra de Joaquim Guimarães transforma o
seu trabalho virtual, numa verdadeira enciclopédia da história da
contabilidade em português.
Tivemos o privilégio de manter correspondência com o querido
professor desde 2005, na qual sempre trocávamos artigos.
Tive o prazer de conhecê-lo, pessoalmente, em 2008 quando fui a
Portugal receber meu primeiro prêmio de contabilidade.
Naquela ocasião, trocamos muitas informações, e viva era a sua
amizade, parecendo que nos conhecíamos há muito tempo.
De caráter humilde e afetuoso, e sempre com uma voz receptiva me
dizia: “quando vier a Portugal, se for a Braga, terá a minha estadia”.
O grande difusor dos difusores era uma personalidade ímpar, e muito
me entristeceu quando em 2008 soube do seu estado de saúde. Naquela
ocasião, como bom brasileiro que sou, ensinei-o certas práticas alternativas
e espirituais, objetivando alívio ou cura. Porém, não pensei que seu estado
de saúde fosse tão grave, pois minha esperança era de vê-lo sempre com sua
força mental admirável.
Após algum tempo, fiquei sabendo da continuação da sua luta pela
defesa de uma contabilidade avançada neopatrimonial, a edição dos seus
livros, seus artigos, o trabalho pela história da contabilidade, e que
mantinha viva a mente dos grandes gênios de nossa ciência. Atitude que,
aliás, deve ser aplaudida de pé.
A doutrina neopatrimonialista, genuinamente brasileira, através de
sua grande admiração e vontade, se tornou difundida em território
Português.
Todos os membros da ACIN, hoje lhe rendem justas homenagens,
pelo exemplo que nos deu, não só de cientista, mas de herói que até o último
momento de sua vida na luta contra a doença, e de sua gratidão aos seus
grandes mestres.
Tive o prazer de lhe enviar a minha primeira obra, mas, infelizmente,
ele não teve o prazer de ler a segunda...
Joaquim Guimarães, sempre foi para mim um irmão, e hoje continua
vivo em meu coração. Garanto-lhe, meu grande amigo que, hoje, ninguém
mais falará dos grandes difusores e mestres ou da história da contabilidade
luso-brasileira sem citar o nome do Mestre do Minho. De tantas homenagens
que prestou, agora, você será o homenageado.
Você que tanto se entristeceu pela partida dos mestres Antonio
Lopes de Sá e Rogério Fernandes Ferreira, hoje os abraça no céu, e eles o

cumprimentam em respeito a sua missão, coragem e dignidade, que foram
cumpridas em favor da contabilidade.
A contabilidade mundial está de luto, mas, sempre tornará viva a sua
memória.
Esta é a nossa homenagem ao amigo, a tudo que nos deu em prol da
contribuição científica; que agora retribuiremos a ti.
Durma em paz, que a luz perpétua o ilumine!
Toda a paz e todo o bem a ti na eternidade!
________________________________________________________

Conquistas e Publicações
Última obra técnica do Prof. Antônio Lopes de Sá
“Análise Contábil Gerencial” – Como administrar uma empresa com o apoio
da análise de informações contábeis, editora Mastermaq.
Este livro pode ser adquirido através do site Ideas@Work, site:
http://www.bazardelivros.com.br
________________________________________________________
O neopatrimonialista, Prof. Júlio Cândido de Meirelles Júnior, professor da
Universidade Federal Fluminense – Pólo Volta Redonda – RJ, estará
apresentando os seguintes trabalhos:
1 – “Os Desafios da Governança no Processo de Inovação Tecnológica” na reunião anual da SBPC em São Luiz do Maranhão em julho de 2012;
2 – “O sistema público de Escrituração Digital como parâmetro para a
controladoria” - VIII CNEG - UFF - Niterói - RJ, 08 e 09 de junho/2012;
3- “O valor adicionado como medida de eficiência na Gestão de
Negócios” - VIII CNEG - UFF - Niterói - RJ, em 08 e 09 de junho/2012;
________________________________________________________
O neopatrimonialista, Prof. MSc. Wilson Alberto Zappa Hoog publicou o
seguinte artigo:

Solução via Perícia Contábil
_________________________________________________________________

Estão disponíveis no site abaixo, matérias e artigos para pesquisa em
Contabilidade

Acesse - ANPCont
________________________________________________________

Eventos e Prêmios Nacionais

26 a 29 de agosto de 2012
Belém do Pará

Vídeo de Lançamento
Inscrições, Regulamento e Programa
______________________________________________________
FEIRA DE NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES
Paralelamente ao 19º CBC, no HANGAR - Centro de Convenções e Férias da
Amazônia, ocorrerá a Feira de Negócios e Oportunidade. O objetivo desta
feira é dar oportunidade às empresas interessadas em expor seus produtos
e negócios aos profissionais, empresários e estudantes de Contabilidade.
Serão montados, aproximadamente, 60 estandes das mais variadas
configurações, de 8 a 64m2 oferecendo uma enorme gama de opções para os
expositores.
Contato:
Rogério Marotta
Diretor Executivo do CRCMG
(31) 3269-8400
diretoria@crcmg.org.br
Fonte : Conselho Federal de Contabilidade
______________________________________________________________________

XIX Congresso Brasileiro de Custos
“A Internacionalização das Empresas como Fator Estratégico para o Crescimento”
12 a 14 de novembro de 2012 - Bento Gonçalves – RS
Os trabalhos deverão submetidos de 01 a 19/08/2012 - Submissão de Trabalhos
Informações e Programa
____________________________________________________________________
VI Congresso ANPCONT – Associação Nacional dos Programas de PósGraduação em Ciências Contábeis
De 04 a 06 de junho de 2012 – Florianópolis/SC
Está aberta a submissão dos trabalhos

Acesse o site para maiores informações
_____________________________________________________________________

Eventos e Prêmios Internacionais

IV Congresso dos TOC
(Técnicos Oficiais de Contas)
“Uma Nova Atitude”

14 e 15 de setembro de 2012 – Pavilhão Atlântico, Lisboa – Portugal
Os trabalhos poderão ser enviados até 30 de junho

Informações e Programa
_____________________________________________________

XVIII Prêmio AECA de Artigos sobre Contabilidade e
Administração de Empresas
Maiores Informações

_______________________________________________________
Segóvia – Espanha em Junho de 2012

Workshop de Contabilidade e Economia - 07 e 08 de Junho
Entrega de trabalhos até 15/04/2012
Maiores Informações
Juntamente com o Workshop sobre Contabilidade e Economia - 04 a 08 Junho
EDEN Seminário Doutorado em Pesquisa Contabilidade Analítica
Este seminário do EDEN-programa em contabilidade é dedicada à investigação de
contabilidade analítica. O objetivo do seminário é estudar as estruturas dos
modelos analíticos normalmente utilizados na pesquisa contábil
Maiores Informações
Acesso ao Registro On-line
_______________________________________________________________________________

THE THIRD ACCOUTING HISTORY INTERNATIONAL EMERGING
SCHOLAR´S COLLOQUIUM
Paris - France
08 a 10 July 2012
- Maiores Informações
Contatos: leona.campitelli@rmit.edu.au - raluca.sandu@skema.edu –
www.skema.edu
________________________________________________________
13º CONGRESSO MUNDIAL DE HISTORIADORES DE

CONTABILIDADE A REALIZAR NO REINO UNIDO EM JULHO DE
2012
NA NEWCASTLE UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL
17 a 19 de julho de 2012.
Maiores Informações
________________________________________________________
ACCOUNTING HISTORY
THE SEVENTH ACOUNTING HISTORY INTERNATIONAL CONFERENCE
"INNOVATION IN ACCOUNTING THOUGHT AND PRACTICE:
LESSONS FROM THE PAST"
25 a 27 de Setembro de 2013 em Sevilha
Maiores Informações
________________________________________________________
4th International Conference on Accounting and Finance
Corfu Island, Greece, August 29 - 31, 2012
Maiores Informações
________________________________________________________
British Accounting and Finance Association (BAFA) 22nd Audit &
Assurance Conference

London, UK, May 17 - 18, 2012
Maiores Informações
________________________________________________________
The First Annual Conference of Journal of Accounting Studies

Chengdu, China, May 18 - 19, 2012
Maiores Informações

________________________________________________________
2012 American Accounting Association (AAA) Annual Meeting

Washington, D.C., August 4 - 8, 2012
Maiores Informações
________________________________________________________
III Conauditec
7 e 8 junho de 2012 – Hotel Sheraton – Panamá
Contato para Informações: info@acontapanama.org
amucopa@cwpanama.net
colegiocpa@cableonda.net
info@conauditec.pma.org
______________________________________________________________________
Cumbre de Las Americas
20, 21, 22 e 23 de setembro de 2012
Punta Cana – República Dominicana
Clique aqui para informações e programa
______________________________________________________________

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN
EMPRESARIAL Y CONTABILIDAD
e
VI CONGRESO IBEROAMERICANO DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN

DE 12 A 14 DE JULHO 2012, Lima – Peru
Inscrições aqui
________________________________________________

IX Workshop on Empirical Research in Financial Accounting
V Research Forum of the Spanish Journal of Finance and Accounting.
Gran Canaria (Spain), 3-5 October 2012

Envio de trabalhos até 01 de junho de 2012
Remessa de trabalho para: ixwsaccounting@ulpgc.es
Maiores Informações
________________________________________________________________________

Belo Horizonte, 08 de maio de 2012.
Equipe organizadora: Édila Lopes de Sá, Rodrigo Antônio Chaves da Silva e
Claudia Baeta.

