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Prof. Antônio Lopes de Sá
Prezados amigos e colegas,
Em primeiro lugar, valendo-me da oportunidade a todos auguro BOAS FESTAS e um FELIZ
2007.
A constituição da Comunidade Internacional Contábil de Língua Portuguesa justifica e até
mesmo nos exige conhecer o que se passa em outros países.
Envio-lhes desta feita o precioso trabalho do historiador Professor Joaquim Fernando Cunha
Guimarães, da Universidade do Minho, sobre a Câmara dos Técnicos de Contas de Portugal.
Trata-se de trabalho primoroso que fornece informação ampla sobre a questão de nossa
profissão naquele País irmão.
O emérito autor, Prof. Guimarães tem sido um difusor sério e operoso das doutrinas
Neopatrimonialistas na Europa e merece todo o nosso acatamento e respeito.
Tenho a satisfação de enviar-lhes, também, o Ante-Projeto do IX Congresso Internacional de
Contabilidade do Mundo Latino - PROLATINO que se realizará em Setembro de 2007 em
Brasília.
Cordialmente, Prof. Antônio Lopes de Sá.

O Professor Lourenço Dias de Almeida, de Moçambique, África, membro de nossa ACIN e da
CCILP - Comunidade Contábil Internacional de Língua Portuguesa, vem produzindo trabalho de
valor na área dos efeitos sociais da Contabilidade e não só difundindo, mas, contribuindo para a
difusão das doutrinas do Neopatrimonialismo.
O esforço para unir os contadores de idioma português está surtindo efeitos positivos que se
ampliaram com a presença da ACIN e da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas de Portugal,
esta sob a liderança de António Domingues Azevedo.
O professor Lourenço Dias de Almeida em seu continente está desempenhando um importante
papel na consolidação das teses abraçadas pelo Neopatrimonialismo.

O Professor José Carlos Fortes, grande difusor de matérias contábeis, inclusive de nossa
doutrina Neopatrimonialista acaba de lançar o livro "Matemática Financeira - Teoria e Prática".
Endereços do ilustre autor são:
editor@classecontabil.com.br
rcfortes@grupofortes.com.br
retornocc@gmail.com
A operosidade e a ação de responsabilidade perante a cultura que vem demonstrando ter há
anos o professor Fortes é digna de nossa admiração.

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.

