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Prof. Antônio Lopes de Sá
Prezados amigos e colegas,
Perante quase 4.000 profissionais de todas as nações de língua portuguesa dos vários
continentes, no pavilhão Atlântico, no Parque das Nações, em Lisboa, neste mês de Novembro,
com a presença das maiores autoridades da classe contábil das aludidas, difundiram-se as
idéias Neopatrimonialistas com todo o apoio das mesmas.
Também, no mesmo evento foi lançado pela Câmara dos Técnicos oficiais de Contas de
Portugal, liderada pelo Prof. António Domingues de Azevedo, minha obra "Consultoria Contábil"
em conjunto com a do Dr. Rogério Fernandes Ferreira, difundindo nossa doutrina.
No mesmo evento, foi lançado em nível internacional, pela Presidente do Conselho federal de
Contabilidade Maria Clara Cavalcante Bugarin, pelo Presidente da Fundação Brasileira de
Contabilidade Antônio França e pela Diretora do CRCMG Sandra o Prêmio Internacional de
Contabilidade que leva nosso nome (segue como anexo nota a respeito).
Nas conferências que em Outubro passado realizei nos arquipélagos da Madeira e dos Açores
igualmente tive a oportunidade de expor sobre a grandeza do neopatrimonialismo, recebendo
apoio dos eméritos colegas da região.
Cordialmente, Prof. Antônio Lopes de Sá.

Volto a informar que de forma maliciosa tem sido enviado um e-mail que contém meu
sobrenome, tratando-se de iniciativa que não é de minha responsabilidade; meus endereços
exclusivos são info@lopesdesa.com.br e lopessa.bhz@terra.com.br .

Dia 16 passado o professor Antônio Carlos Ribeiro da Silva, juntamente com o ilustre professor
Sardinha lançaram no Hotel Sol Bahia Atlântico o livro de autoria dos mesmos História do
Pensamento Contábil.
O mestre Ribeiro da Silva está a doutorar-se na Europa pela Universidade do Minho.

Por iniciativa do valoroso colega José Carlos Travessa de Sousa na página www.icteba.org.br
podem ser encontradas mais de 4.000 teses, dissertações, monografias e artigos das áreas da
Contabilidade, Administração e Direito.

O ilustre professor Daniel Gerhard Batista, acaba de ser eleito presidente da ASCON Associação dos Contabilistas do Leste de Minas Gerais.
Tal entidade foi Fundada em setembro de 1999 e tem como finalidades promover a integração,
realizar atividades culturais, ciclos de estudos, seminários, conferências, palestras e fóruns de
debates entre os contabilistas, entre os empresários e a sociedade em geral.

O emérito professor Aderbal Müller está lançando pela Editora Pearson mais uma valiosa
obra

O valoroso colega Julio Henrique Machado editou oportuno artigo sobre Fraudes Contábeis
no Portal Fortes e no Infobip, merecedor de nosso aplauso.

