
Prezados colegas e amigos,

Nossa Página www.lopesdesa.com.br continua mantendo uma janela específica para os 
artigos sobre o Neopatrimonialismo e também apresentando os nossos Informativos. Na 
mesma podem ser encontradas em ARTIGOS as diversas produções de nossa corrente. 
Também, no campo “Saiba mais sobre a corrente neopatrimonialista” estão os nossos Boletins 
de 43 a 46. 

A firme atuação dos membros de nossa ACIN, em valorosas atuações de difusão, em todos os 
espaços de comunicação, está permitindo a difusão das doutrinas Neopatrimonialistas com rara 
qualidade. Isso faz de nossa corrente a mais atuante no mundo cultural, além de ser a mais 
moderna e melhor organizada.

Comunico-lhes que no próximo mês de Setembro a Editora JURUÁ lançará meu livro FUNDO 
DE COMERCIO, AVALIAÇÃO DE EMPRESA E ATIVO IMATERIAL, com cerca de 400 páginas.
Este informativo refere-se a mais alguns exemplos dignos de menção, como já os foram outros 
precedentes noticiados.

Professor Antônio Lopes de Sá

A ilustre professora Walkyria Lyra assumiu a supervisão do Curso de Ciências Contábeis da 
UNIMONTE da importante cidade de Santos, em São Paulo. Mais um espaço se abre, de grande 
expressão, para a difusão das doutrinas do Neopatrimonialismo.

O professor Fábio Henrique Ferreira de Albuquerque, ilustre membro da ACIN, realizando 
doutorado na Europa, está produzindo artigos de valia que muito orgulham nossa cultura. Esse 
valoroso participante de nossa corrente muito nos orgulha pela qualidade do trabalho que 
apresenta. No portal NETLEGIS acaba de expor opiniões sobre o principio da competência e em 
sua qualificação destacou sua eleição pelas doutrinas do Neopatrimonialismo. 

O ilustre professor Werno Herckert vem-se firmando como um dos maiores difusores do 
Neopatrimonialismo, com artigos editados internacionalmente (Portugal, Argentina, México 
etc.), levando nossa doutrina a muitos milhares de leitores, especialmente através dos portais 
da Internet. Constante é a edição desse valoroso professor em diversos Informativos da 
Internet.
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O professor e escritor Nilton de Aquino Andrade, valoroso adepto de nossa doutrina 
Neopatrimonialista está lecionando em cursos de pós-graduação no Ceará, difundindo a boa 
cultura científica e ainda incentivando seus alunos a escreverem artigos como é exemplo o 
editado à página 34 da última revista do CRCMG (número 26).

O emérito escritor e professor Joaquim Fernando Cunha Guimarães será conferencista nas 
solenidades de entrega do Prêmio Internacional de Contabilidade Cientifica Prof. Antônio Lopes 
de Sá que ocorrerá em 17 de outubro próximo em Belo Horizonte. Esse ilustre membro da ACIN 
é um dos incansáveis difusores do Neopatrimonialismo em Portugal. Tem mantido uma das 
páginas mais acessadas da Internet em Portugal, na área contábil dando sempre ênfase ao 
Neopatrimonialismo. 

A Doutora Delfina Gomes concluiu com sucesso o seu doutoramento na Escola de Economia e 
Gestao da Universidade do Minho. A tese intitula-se "Accounting Change in Central 
Government. The institutionalization of double entry bookkeeping at the Portuguese Royal 
Treasury (1761-1777)" e foi orientada pelos Professores Lúcia Lima Rodrigues (EEG/UM) e 
Garry Carnegie (Univ. Ballarat - Austrália). Esta é a primeira tese de doutoramento Portuguesa 
cujo tema de estudo é a História da Contabilidade em Portugal.

O valoroso membro da ACIN Rodrigo Antônio Chaves da Silva vem editando excelentes artigos 
na Internet, dentro da linha das doutrinas neopatrimonialistas. Com grande interesse 
acompanhamos a força de divulgação que vem conseguindo e muito é de esperar-se ainda da 
participação ativa desse qualificado estudioso. Oportuno artigo no portal da NETLEGIS acaba 
de ser editado pelo mesmo sobre o tema relativo a Inventários.


