
Prezados amigos e colegas,

O interesse intelectual sobre o Neopatrimonialismo amplia seus espaços em diversos 
continentes e as publicações e pesquisas têm-se sucedido com destacada intensidade.

As conquistas nesses últimos meses são realmente dignas de nossa maior consideração e 
aplauso, somando-se às valorosas já em curso, comprovando a grande força intelectual de 
nosso grupo e das idéias que por nós são defendidas.

Continuam a ocorrer adesões à nossa corrente de estudos, inclusive de universitários 
interessados em estudar a doutrina.

Tal fato mostra a elevação de uma inteligência superior no campo contábil o que em muito 
colabora para uma evolução sempre constante do conhecimento na área que realmente 
representa uma consciência livre, científica e filosófica.

É o conhecimento científico o que dignifica uma categoria de seres; a valorização da 
Contabilidade depende da doutrina porque só ela liberta as mentes e se interessa pela 
verdade.

Felizmente cada vez mais se distinguem os que são apenas amantes da técnica informativa 
daqueles que se dedicam a compreender as razões que sustentam as transformações da 
riqueza patrimonial.

Sugiro aos prezados colegas a leitura de meus textos em ARTIGOS RECENTES, em nossa 
página www.lopesdesa.com.br esta que apresenta agora como acréscimo uma série de 
diapositivos sobre o Neopatrimonialismo.

Destaco especialmente os textos intitulados “Dúvidas e Críticas às Normas Internacionais 
de Contabilidade” e Valor Justo e Infidelidade Informativa.

Lembro, ainda que nos dias 8 e 9 de Maio próximo ocorrerá o IX PROLATINO – Congresso 
Internacional de Contabilidade do Mundo Latino, em Lisboa, sob o patrocínio do CTOC – 
Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas (faço parte integrante deste Informativo nº. 63 o 
Programa e demais detalhes podem encontrar em www.ctoc.pt).

 Cordialmente, 

Prof. Antônio Lopes de Sá
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Magnífico trabalho sob o título “O Neopatrimonialismo” foi elaborados pelos mestrandos da 
Universidade de Évora, em Portugal, Prof. João Azeitão e Profª. Vera Gago, digno de 
encômios. O referido encontra-se em nossa página www.lopesdesa.com.br em ARTIGOS, 
janela Neopatrimonialismo. Muito se tem a agradecer esses ilustres professores pela difusão de 
nossa doutrina que cada vez mais se firma na Comunidade Européia.

Sob o titulo “O Neopatrimonialismo e a Função Social Primeira da Contabilidade” o Prof. Fábio 
Henrique Ferreira de Albuquerque editou em 21 de Março deste ano um importante trabalho 
na Internet na página da NETLEGIS. Esse artigo pode ser encontrado também em nossa 
página www.lopesdesa.com.br em ARTIGOS, janela Neopatrimonialismo.

De grande qualidade cientifica e técnica é o trabalho produzido pelo Professor Miguel Abrahão 
Nader sob o título: “Avaliação dos Ativos Tangíveis e dos Ativos Intangíveis das Empresas: 
Considerações Contábeis Sobre a Norma NBR14653-4”. Atualizado, realista, a referida 
monografia faz a apologia do Neopatrimonialismo e enfoca a nossa doutrina com rara 
objetividade no campo das avaliações. Merece nosso aplauso e consideração o trabalho que o 
ilustre professor Nader produziu em seu Curso de Especialização em Construção Civil Gestão 
e Avaliações nas Construções na Universidade Federal de Minas Gerais, representando o 
mesmo uma relevante contribuição às nossas doutrinas.

Um dos valorosos difusores do Neopatrimonialismo o Professor Rodrigo Antônio Chaves da 
Silva esteve recentemente em Portugal para receber o prêmio que conquistou em concurso 
público de literatura de História da Contabilidade. Esse valoroso jovem tem em preparo um 
alentado volume sobre a nossa doutrina que será apreciado para futura edição.

A Professora doutora Yumara Lúcia de Vasconcelos está a dirigir em Salvador cursos de 
extensão universitária e prossegue abrindo espaços em sua página para as difusões 
Neopatrimonialistas.

A revista do ilustre colega Professor José Luis Magro, VALOR ADICIONADO, de Luanda, tem 
aberto espaços importantes para a difusão do neopatrimonialismo no continente africano. Trata-
se de uma publicação de nível técnico, de magnífica apresentação, ao nível das melhores na 
atualidade editadas.



O ilustre Professor universitário Werno Herckert acaba de publicar o opúsculo “Aspectos do 
Neopatrimonialismo Contábil”. O emérito professor é o que maior número de edições sobre o 
neopatrimonialismo tem conseguido realizar, quer pela Internet, quer por via impressa, não só 
no Brasil, mas, em vários países de vários continentes. 

Interessados em adquirir o referido trabalho podem dirigir-se ao emérito mestre: 
WERNO HERCKERT -  wernoherckert@terra.com.br 

Por iniciativa de nosso valoroso colega Prof. Eloi Sartori foi inserido na famosa enciclopédia da 
Internet WIKIPEDIA a expressão Neopatrimonialismo com as conceituações básicas. O termo 
acha-se em http://pt.wikipedia.org/wiki/Neopatrimonialismo .

Colaborações dessa natureza valorizam a difusão de nossas doutrinas pelo que muito 
agradecemos ao ilustre professor.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Neopatrimonialism_%28Accountancy%29) é o espaço aberto pelo 
colega Prof. Eloi Sartori para que qualquer colega da nossa corrente que tenha acesso à 
WIKIPÉDIA, como colaborador, possa contribuir também em idioma inglês.

IX Prolatino - Congresso Internacional de Contabilidade do Mundo Latino 

PROGRAMA

A realizar nos dias 9 e 10 de Maio de 2008, em Lisboa,
 nas instalações da FIL – Pç. das Indústrias.
Inscrição: 40€; 
Créditos atribuídos: 18

Dia 9 de Maio

09.00 – 09.30 – Credenciação

09.30 – 10.00 – Sessão de Abertura:
                           - Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
                           - Presidente da CTOC
                           - Prof.º Lopes de Sá – Valor da Doutrina e Neopatrimonialismo

                           - Presidente do Conselho Federal de Contabilidade do Brasil

10.00 – 10.15 – Coffee Break



10.15 – 12.15 – “A Contabilidade e as Novas Tecnologias”
                           Moderador: 
                           - Dr. António de Figueiredo (Presidente do Instituto dos Registos e do Notariado)

                           
                          Oradores:
                           - Dr. José Maria Pedro (IGT)
                           - Eng. Carlos Santos e Dra. Augusta Ferreira (ISCAA)
                           - Eng. Francisco Regateiro (IST / CTOC)

12.12 – 12.30 – Debate

12.30 – 14.00 – Almoço

14.00 – 16.00 – “A Contabilidade e o Conhecimento Cientifico”
                          Moderador:                                                                                                                     
                          - Prof. Lopes de Sá
                          
                          Oradores:
                          - Dr. Hernâni Carqueja
                          - Prof. Domingos Cravo (ISCAA)
                          - Prof.ª Clara Bugarim (CFC Brasil)

16.00 – 16.15 – Debate

16.15 – 16.30 – Coffee Break

16.30 – 18.00 – “A Contabilidade Pública: Que Futuro?”
                           Moderador: 
                           - Dr. Luís Morais Sarmento (Director-Geral do Orçamento)

                         
                           Oradores: 
                    - Prof. Stefano Pazzoli (Itália) – Membro do Comité Internacional sobre Contabilidade Pública 

                          - Prof. Vicente Montesinos Juve (Espanha) - Prof. Catedrático da Universidade de Valencia

                          - Prof. João Carvalho (IPCA) 

Dia 10 de Maio

09.00 – 11.00 - “A Função Social da Contabilidade”
                          Moderador:                                                                                                                     
                          - Armando Marques (Vice-Presidente da CTOC)
                          
                          Oradores:
                          - Dr. Manuel Caseirão (BDO) - “A Contabilidade Ambiental”

                          - Dr. Juarez Domingues Carneiro (CFC) – “Balanço Social”

                          - Prof.ª Lúcia Lima Rodrigues (Univ. Minho) – “Responsabilidade Social da Contabilidade”

11.00 – 11.15 – Debate



11.15 – 11.30 – Coffee Break

11.30 – 12.00 – Sessão de Encerramento
                           - Secretário de Estado da Justiça
                           - Presidente da CTOC
                           - Prof.º Lopes de Sá – Doutrina do Valor e Valor Justo
                           - Presidente do Conselho Federal de Contabilidade do Brasil


