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Prof. Antônio Lopes de Sá

Prezados amigos e colegas,
O forte eco da difusão das doutrinas Neopatrimonialistas em Portugal, em Maio deste 2008
ainda está a se ouvir em numerosas manifestações de professores, universitários e
profissionais que se manifestaram entusiasmados com as nossas doutrinas.
A produção cientifica de jovens estudiosos muito nos entusiasma e enche de esperanças quanto
ao futuro da ciência da Contabilidade, esta que pela sua objetividade representa a condição
deveras superior da intelectualidade de nossa categoria.
Cada vez mais, pelos trabalhos que vêm sendo editados, é possível avaliar a grandeza do
Neopatrimonialismo e a sua efetiva força de difusão.
A essa plêiade de integrantes de nossa corrente apresentamos parabéns e externamos toda a
gratidão, quer em meu nome, quer de nossa corrente e de nossa comunidade.
Entreguei ao prelo e deverá ser editado até fim de agosto próximo o livro sobre CONSULTORIA
E ANÁLISE EM CONTABILIDADE.
Cordialmente,
Prof. Antônio Lopes de Sá

A Revista da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas de número 98, editada em Lisboa, deu
relevante destaque ao IX – PROLATINO – Congresso Internacional de Contabilidade do
Mundo Latino, realizado em Maio, conclave este que tem como berço o Neopatrimonialismo
Contábil, sem negar tributa a manifestação de todas outras idéias porque só assim se consegue
consagrar o pensamento deveras universitário e de honestidade intelectual.

Os ilustres vencedores do prêmio Internacional de Produção Científica Contábil Prof. Dr.
Antônio Lopes de Sá, na categoria científico-filosófica, professores José Maria Paixão Filho e
Cléber Augusto Pereira realizaram pesquisa e produziram textos associando as origens da
Contabilidade à origem do Neopatrimonialismo Contábil. O professor José Maria pretende
apresentar seu qualificado trabalho como dissertação de mestrado na Comunidade Européia,
segundo estou informado. A revista Mineira de Contabilidade de número 29 editou o trabalho
vencedor dos referidos colegas. Os valorosos intelectuais referidos são na atualidade os que
melhor desenvolvem os estudos de Arqueologia Contábil no Brasil.

O emérito professor Joaquim Fernando da Cunha Guimarães, da Universidade do Minho, um
dos mais destacados difusores do Neopatrimonialismo Contábil, está a organizar em Portugal
as bases de um Congresso de História da Contabilidade, com apoio da Câmara dos Técnicos
Oficiais de Contas, esta liderada pelo dinâmico presidente Prof. António Domingues
Azevedo que muito tem apoiado a difusão do Neopatrimonialismo.

O emérito professor doutor João Lopes da Cruz Neto, não só membro da ACIN, mas, também
um dos importantes difusores do Neopatrimonialismo Contábil assumiu o importante cargo de
governador do Llions Clube distrito la-3, em Bangkok, posição social que muito merece aplausos
de minha parte.

Em palestra realizada em Lisboa, em Maio último, no IX Congresso Internacional de
Contabilidade do Mundo Latino a Presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Professora
Maria Clara Cavalcanti Bugarim fez referências e destaques ao Neopatrimonialismo Contábil
como uma das modernas correntes científicas, valorizando o destaque de nossas doutrinas no
cenário das correntes do pensamento em Contabilidade.

O professor Marcos Aurélio Custódio, Coordenador do curso de Ciências Contábeis da Escola
de Negócios Universidade Positivo em ação pioneira instituiu um programa de rádio com a
denominação sugestiva de: "Programa Conta aí" que pode ser conhecido através da página
http://contabeis.up.edu.br. O valoroso professor, membro de nossa ACIN abre, dessa forma mais
uma porta de difusão da ciência pelo que merece nossa consideração e aplauso.

Intensa atividade de difusão cultural vem desenvolvendo na Bahia o professor Alexandre
Alcantara realizando seminários, proferindo palestras e sempre cooperando com as nossas
doutrinas, suprindo-nos de muitas informações preciosas.

Louvável continua sendo a intensa difusão em dezenas de páginas da INTERNET feita pelo
ilustre prof. Werno Herckert em relação ao Neopatrimonialismo. As edições do mestre têm sido
feitas em vários países. A influência desses trabalhos editados tem sido altamente positiva e
nossa gratidão ao ilustre professor é deveras grande.

O professor Rodrigo Antônio Chaves da Silva acaba de editar na Revista Internacional
LEGIS, de junho deste 2008, o artigo “Evolución doctrinaria del conocimiento contable y
tendências actuales en los tiempos modernos” no qual faz uma excelente difusão do
Neopatrimonialismo nos países de língua espanhola já que a revista abrange todos os países
da América e Espanha. Trata-se de uma colaboração de real valor. Esse mesmo valoroso
colega está escrevendo um livro de Epistemologia aplicado ao Neopatrimonialismo que
pretende editar brevemente.Grande é a contribuição científica que esse valoroso professor está
prestando à nossa corrente doutrinária, justificando ter sido o vencedor do Prêmio Internacional
de Ciência da Contabilidade patrocinado pelo Conselho Regional de Contabilidade de Minas
Gerais, Conselho \Federal de Contabilidade e Câmara dos Técnicos de Contas de
Portugal.Trabalho importante sobre Filosofia da Contabilidade, desse valoroso
Neopatrimonialista se encontra em minha página www.lopesdesa.com.br em ARTIGOS,

O professor Fábio Albuquerque em co-autoria com o professor António Miguel Madaíl
Tavares editou na revista da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, de Portugal, importante
artigo sobre as normalizações na área da Auditoria. Trata-se de trabalho de grande seriedade e
que faz criticas importantes sobre a debilidade das imposições normativas. Titulo do trabalho é
A ESTRUTURA CONCEPTUAL INTERNACIONAL DOS TRABALHOS DE ASSEGURAÇÃO:
UMA ESTRUTURA BASEADA EM PRINCÍPIOS. Também na Revista da APOTEC, em Portugal
o professor Fábio Albuquerque editou o artigo O ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL DA
CONTABILIDADE E A RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SEGUNDO O IASB.

Valoroso artigo sob o titulo Da Ragioneria à Contabilidade - Um tributo à Escola Italiana foi
editado no Boletim da Classe Contábil, na Internet, pelo universitário André Charone Tavares
Lopes, fazendo justa apologia ao Neopatrimonialismo. A qualidade do trabalho muita
esperança oferece quanto ao futuro das doutrinas científicas dimanadas das novas gerações
que estão filiadas à nossa corrente de estudos e mercê todo o nosso louvor.

A ilustre professora universitária Tatiana Laiane defendeu no I Congresso de Ciências Militares
da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais - ESAO no Rio de Janeiro teses sobre os aspectos de
MENSURAÇÃO DOS VALORES AMBIENTAIS utilizando como métodos DOUTRINA
NEOPATRIMONIALISTA.

