
Prezados amigos e colegas,

A Ciência é a garantia da preservação da dignidade cultural em qualquer profissão e a nossa, 
felizmente, sempre de forma progressiva crescente está sendo confirmada pela expansão e 
valorização constante do Neopatrimonialismo.

Conclui mais uma obra apoiada em tal realidade e que será lançada em breve pela Editora 
JURUÁ sob o título “Contabilidade Aplicada à Administração”, trabalho que embora de 
cunho prático segue a doutrina Neopatrimonialista e complementa o recentemente livro 
lançado de “Consultoria e Análise Contábil”.

Empreendi viagem à Comunidade Européia em setembro e outubro para proferir conferências, 
fazendo firme difusão de nossa doutrina, inclusive nos arquipélagos da Madeira e dos Açores.

A crise financeira internacional uma vez mais comprova a necessidade de conhecimento 
contábil científico, pois, não fossem os defeitos de demonstrações subjetivas e os analistas nas 
bolsas já teriam de há muito se precavido contra a derrocada atual.

Não são novidades os escândalos bursáteis mesmo estando há cerca de meio século em vigor 
as normas que inspiraram as atuais ditas “internacionais”.

A dignidade de nossa classe só se preservará através do rigor cientifico, este que o 
Neopatrimonialismo oferece e que nossa corrente, por todos os seus valorosos componentes 
vem defendendo no magistério, em artigos, livros e conferências.

A produção cultural dos componentes de nossa corrente doutrinária tem crescido 
expressivamente e continua a expandir-se em outros continentes.

Apresento-lhes cordiais cumprimentos, sempre lhes augurando felicidades.

Prof. Antônio Lopes de Sá
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O ilustre neopatrimonialista, membro da ACIN, Prof. Dr. Adernal N. Müller, acaba de lançar o 
livro Contabilidade Avançada e Internacional, publicado pela Editora Saraiva. Trata-se de mais 
uma cooperação intelectual de um valoroso colega de nossa corrente que muito a todos nós 
dignifica.

A casa EDITORA JURUÁ acaba de lançar a obra do emérito professor Valério Nepomuceno – 
“Teoria da Contabilidade”. Trata-se de uma obra de grande qualidade científica produzida por 
esse eminente colega que foi um dos fundadores de nossa corrente do Neopatrimonialismo 
Contábil. Esse emérito mestre foi dos primeiros a difundir a minha teoria das funções 
sistemáticas do patrimônio das células sociais. Nossa comunidade, pois, muito se engrandece 
com esse valioso trabalho do ilustre professor, digno de ser lido e de gerar reflexões.

Bruno Cignacco ilustre professor argentino e estudioso de nossa doutrina acaba de editar sua 
obra em português pela Editora Saraiva sob o titulo: Fundamentos de comércio internacional 
para pequenas e médias empresas. Trata-se de valiosa contribuição desse denodado 
estudioso que muito bem domina o nosso idioma.

O emérito Professor João Lopes da Cruz Neto assumiu a governança da Associação 
Internacional de Lions Clubes abrangendo as regiões de Pernambuco, Alagoas e Sergipe; esse 
valoroso colega que se laureou como doutor na Comunidade Européia desenvolveu sua tese 
dentro da doutrina Neopatrimonialista e segue acompanhando nossos trabalhos com grande 

A ilustre professora Ocionira Soares noticia-nos que vem orientando seus alunos dentro das 
doutrinas do Neopatrimonialismo. Atitudes dessa ordem têm muito engrandecido nossa 
corrente.

Igualmente noticia-nos o emérito prof. Júlio Meirelles sobre palestras que fez no Rio de Janeiro 
difundindo a doutrina Neopatrimonialista. Contribuições dessa natureza engrandecem nossa 
doutrina e merecem nossos aplausos.

Os ilustres membros da ACIN Professores Joaquim Fernando Cunha Guimarães e Leonor 
Fernandes Ferreira, com o patrocínio da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas 
organizaram e efetivaram com grande sucesso o I Encontro de História da Contabilidade, em 
Lisboa e no Porto, recebendo um significativo apoio da entidade através do presidente António 
Domingues Azevedo e Diretor Armando Marques. O encontro foi um grande sucesso e 
temas de alta relevância foram apresentados. O evento contou ainda com conferência do 
emérito prof. Jorge Tua Pereda, da Espanha, intelectual que sempre muito cooperou com a 
difusão de nossas teses.



No dia 8 de novembro corrente faleceu aos 96 anos de idade o ilustre professor Camilo 
Cimourdain de Oliveira, ex-reitor da Universidade Portucalense, escritor, conferencista 
notável. Esteve ele no Brasil algumas vezes, uma delas atendendo ao meu convite. Participou 
ativamente de nosso movimento científico, seguidor que era da Escola do Porto, do cientista 
Jaime Lopes Amorim. 


