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MEMÓRIA
| José Paulo Silva | 

Faleceu ontem João Carvalho,
ex-presidente do Instituto Poli-
técnico do Cávado e Ave
(IPCA), estabelecimento de en-
sino superior a que esteve ligado
desde a sua fundação, em 1994. 

O académico não resistiu à
doença que o levou a renunciar,
em Março de 2017, à presidên-
cia do  IPCA, cargo que exerceu
desde 2006. 

O seu funeral realiza-se este
sábado, às 10h30, em Real, Bra-
ga, encontrando-se o corpo em
em câmara ardente na igreja pa-
roquial de Real, junto à capela
de São Frutuoso, a partir das
11h00 de hoje.

A direcção do IPCA decretou
ontem ‘luto académico’ pela
morte do homem que integrava
actualmente o Conselho de Cu-

radores da Fundação Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave
e integrava o Centro de Investi-
gação em Contabilidade e Fisca-
lidade

Licenciado em Gestão de Em-
presas pela Universidade do Mi-
nho e doutorado em Ciências
Empresariais com especializa-
ção em Contabilidade pela Uni-
versidade de Saragoça, João
Carvalho fez parte das comis-
sões instaladoras do IPCA e, em
Abril de 2011, foi o seu primeiro
presidente eleito. 

Coordenou, desde 2003, a
equipa responsável pela elabora-
ção do Anuário Financeiro dos
Municípios Portugueses, uma
prestigada publicação anual edi-
tada pela Ordem dos Contabilis-
tas Certificados. 

Em Março de 2017, no IPCA,
foi-lhe prestada uma homena-
gem, cerimónia que juntou diri-

gentes de instituições de ensino
superior, autarcas e muitas ou-
tras pessoas que com ele  priva-
ram ao longo dos anos.

Agostinho Silva, vice-presi-
dente do IPCA, amigo de João
Carvalho, acompanhou boa par-
te do seu percurso no politécnico
sediado em Barcelos. Reconhe-
ce-lhe, para além das qualidades
humanas, um trabalho meritório
de expansão do Instituto para as
cidades de Braga, Vila Nova de
Famalicão e Guimarães. 

João Carvalho, cuja memória
fica perpetuada na avenida
principal do ‘campus’ do IPCA,
não teve reservas, na referida
homenagem, em falar da doen-
ça que o levou a afastar-se da
presidência. “A decisão foi ir à
luta”, disse na ocasião, agrade-
cendo a oportunidade de “uma
segunda vida” mais afastado da
exposição pública.

“Uma pessoa de excelência,
humanista, dedicado” foi João
Carvalho na visão do presidente
da Câmara Municipal de Barce-
los, Miguel Costa Gomes.

Segundo Domingos Bragança,
presidente da Câmara Municipal
de Guimarães, João Carvalho te-
ve “visão estratégica” e “mani-
festou um dedicado empenho”
no projecto de completar a  “di-
mensão geográfica” do IPCA
“de também ser do Ave”, com a
instalação do pólo do AvePark e,
mais recentemente, com a cria-
ção da Escola Superior de Hote-
laria e Turismo. 

“O ex-presidente do Instituto
Politécnico do Cávado e Ave te-
ve um papel determinante no au-
mento da oferta de ensino para o
concelho”, reconhece a Câmara
Municipal de Guimarães , autar-
quia que, em Março de 2017, lhe
atribuiu um voto de louvor.

Bastonária da OCC

“Revolução’
nas contas públicas
como legado

A bastonária da Ordem dos
Contabilistas Certificados
(OCC), Paula Franco, desta-
cou ontem a “importante quo-
ta parte” de João Carvalho
“para a credibilidade que a Or-
dem adquiriu na sociedade
portuguesa, em grande medida
pelo seu trabalho como coor-
denador do Anuário Financei-
ro dos Municípios Portugue-
ses”.

Segundo a bastonária, a pu-
blicação que João Carvalho
coordenou “significou uma
verdadeira ‘revolução’ nas
contas públicas, representando
uma marca de água do seu le-
gado que jamais lhe podemos
deixar de associar”. 

Paula Franco testemunha
que João Carvalho, “nos últi-
mos nove meses, já bastante
debilitado, presidiu com o ri-
gor e coerência que lhe eram
reconhecidos, ao novo órgão
saído das últimas eleições, a
Assembleia Representativa”,
um mandato que, lamenta a
bastonária da OCC, “é agora
interrompido, prematuramen-
te”.

Anteriormente, João Carva-
lho presidiu ao colégio de es-
pecialidade de contabilidade
pública da Ordem.

A OCC destaca como heran-
ça de João Carvalho “uma vi-
da dedicada ao ensino, à in-
vestigação e, claro está, à
contabilidade.”

Morreu João Carvalho, “o pai do IPCA”
PRESIDENTE do Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA) entre 2006 e 2017, esteve na fundação do estabelecimento de
ensino desde 1994. João Carvalho morreu ontem.

DR

João Carvalho debateu-se durante anos pela afirmação do IPCA  na região minhota

lll
Vou utilizar o lema do IPCA
nos seus anos de crise:
insistir, persistir e não
desistir.

João Carvalho
(Homenagem em Março de 2017)
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