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111 Ana Maria Rodri-
gues, professora da Fa-
culdade de Economia da 
Universidade de Coimbra 
(FEUC) falecida em 2018, 
com 57 anos, deu o nome 
a um prémio que vai dis-
tinguir os melhores alunos 
do mestrado de Contabili-
dade e Finanças da insti-
tuição. O galardão foi apre-
sentado numa cerimónia 
emotiva que decorreu no 
último sábado.

Elisabete Ramos, profes-
sora de Direito Societá-
rio da FEUC, apresentou 
o prémio, destacando o 
“multifacetado percurso 
profissional” da “ímpar e 
invulgarmente talentosa 
professora de contabilida-
de”, Ana Maria Rodrigues . 
“Houve o harmonioso con-
certo de três instituições”, 
disse a docente, referindo-
se à FEUC, à Editora Alme-
dina e à Ordem dos Conta-
bilistas Certifi cados (OCC) 
que são parceiros.

O galardão distinguirá 
a melhor dissertação do 
mestrado de Contabilida-
de e Finanças e o vencedor 
ganha a inscrição na OCC 

ou, em alternativa, o valor 
pecuniário corresponden-
te. O trabalho será também 
publicado pela Livraria Al-
medina.

Além de servir para “ 
prestigiar os alunos”, o pré-
mio pretende “preservar o 
legado académico e cientí-
fi co e testemunhar o com-

promisso incondicional 
com a arte de ensinar” de 
Ana Maria Rodrigues, que 
foi uma das fundadoras 
do mestrado, como subli-
nhou Elisabete Ramos. “O 
prémio está criado e agora 
ergue-se um novo e grande 
desafio: o de o fazer cres-
cer”, afirmou, exortando 
os alunos a participarem.

Também Fátima Sol, sub-
diretora da FEUC, susten-
tou que o prémio é uma 
“oportunidade muito in-
teressante e um incentivo 
para estudantes e docen-
tes” de uma instituição que 
“procura a excelência”.

A sessão contou ainda 
com a presença de Manuel 
Teixeira, da OCC e de Paula 
Valente, das Edições Alme-
dina.

Ainda antes do lança-
mento do prémio, o even-
to contou com a tertúlia 
“Contabilidade para a Fe-
licidade?”, que procurou 
desconstruir a imagem 
“estereotipada” da conta-
bilidade, muitas vezes tida 
como “um tema chato, téc-
nico e aborrecido”. 
| Cátia Vicente

Paula Valente (Almedina), Elisabete Ramos (FEUC) e Manuel Teixeira (OCC)
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Prémio evoca Ana Ma-
ria Rodrigues, profes-
sora da FEUC falecida 
em 2018
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