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Prof. Antônio Lopes de Sá
Prezados amigos e colegas,
Recebi comunicação sobre a reedição de obras clássicas da ciência da Contabilidade
(verdadeiras jóias de nossa ciência) e que estão sendo feitas na Itália.
São as seguintes:
- Le valutazioni di bilancio
de Gino Zappa
- La Ragioneria de Fabio Besta - 3 vol. (€ 175,00)
- Il Reddito d'Impresa de Gino Zappa (€ 90,00)
- Appunti manoscritti compilati da Aldo Amaduzzi alle lezioni di Gino Zappa a Venezia, nel
1923-24: Corso critico alla dottrina prevalente
Sob os cuidados dos professores Antonio Amaduzzi e Stefania Servalli (€ 35,00)
- La Ragioneria Scientifica di Giuseppe Cerboni - 2 vol. (€ 140,00)
Os interessados podem dirigir-se a:
Danilo Nota
marketing@rirea.it
Essas obras são autênticas jóias do conhecimento contábil que enriquecem qualquer biblioteca.
Cordialmente,
Antônio Lopes de Sá

O Conselho Directivo e a Comissão de História da Contabilidade da Ordem dos Técnicos
Oficiais de Contas (OTOC), esta última constituída pelos Professores Lúcia Lima Rodrigues
(presidente), Joaquim Fernando da Cunha Guimarães (vogal) e Leonor Fernandes
Ferreira (vogal), organizam o TERCEIRO ENCONTRO DE HISTORIA DA CONTABILIDADE
DA OTOC, cujo programa está disponível no sítio da OTOC em www.otoc.pt.
No Encontro será celebrado um Protocolo de Cooperação entre as Comissões de História da
Contabilidade da Asociación Española de Contabilidad y Administracion (AECA) e da OTOC, o
que constitui mais um factor de desenvolvimento da investigação naquela importante área da
Contabilidade em Portugal e Espanha.
Revista Electrónica “INFOCONTAB/HISTÓRIA” n.º 4, de 12 de Março de 2010.
O Professor neopatrimonialista, Joaquim Fernando da Cunha Guimarães, divulgou no seu sítio
em www.infocontab.com.pt/historia a Nota Informativa INFOCONTAB-HISTÓRIA n.º 4 de 12 de
Março, na qual destaca a realização do Terceiro Encontro de História da Contabilidade da
OTOC.

A editora Atlas acabou de lançar a 2ª edição de nosso livro de análise contábil do emérito
neopatrimonialista professor Alexandre Alcântara. Informações em:
http://www.alcantara.pro.br/livro/

O neopatrimonialista mestre Marco Antônio Amaral Pires, presidente da Academia Mineira de
Ciências Contábeis, acaba de ver reeditada a sua obra Laudo Pericial Contábil na Pericia
Judicial (3ª edição) pela Juruá.

O emérito professor César Abicalaffe, da Academia Brasileira de Contabilidade, ilustre
membro de nossa ACIN, vem desenvolvendo obra magnífica de difusão, em filmes e materiais
na Internet, de grande valor didático e cultural.
Os interessados podem recorrer a www.cesarabicalaffe.com.br/palestras

Intensa difusão em matéria cultgural neopatrimonialista continua fazendo o ilustre professor
Werno Herckert como são exemplos as edições em sites:
www.netlegis.com.br; Agência Rebia de Notícias - Boletim do dia 13.05.10;
www.administradores.com.br em artigos; www.clubedoscontadores.com.br em artigos;
www.artigonal.com/authors/239053; www.inteligenciaambiental.com.br/artigosi n t e g r a . a s p ? a r t i g o = 1 5 ; w w w. a l c a n t a r a . p r o . b r e m n e o p a t r i m o n i a l i s m o ;
www.classecontabil.com.br em artigos; www.crcro.org.br em artigos.

O valoroso intelectual Hugo Leonardo Costa realizou projeto para a monografia da
especialização em “Controladoria” na Fecap sob o tema: O Sistema das Funções do
Patrimônio Aziendal aplicado na Gestão Empresarial.
Digno de encômios é tal iniciativa pelo valor que representa para a nossa doutrina.

