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oi há vinte anos e todos dizemos o mesmo: parece 
que foi ontem. 
Mas nem vinte anos dizem tudo, nem ontem diz 
nada. 

Desta ou daquela forma, melhor ou pior, o que pode 
dizer alguma coisa, é a febril actividade humana, com 
trabalho e projectos à mistura, consubstanciada em mui-
tos amigos e conselheiros depois, muitas Jornadas depois, 
muitos sonhos depois. 

Alguma coisa fica, e primeiro que tudo, fica o reconhe-
cimento pela memória de dois grandes homens e cientistas, 
que foram pilares fundamentais para o Centro de Estudos 
de História da Contabilidade: Rogério Fernandes Ferrei-
ra, primeiro Presidente do Centro e António Lopes de Sá, 
seu Presidente Honorário. 

Depois fica também o registo e o obrigado, pela colabo-
ração amiga, estimulante e competente de todos os Con-
selheiros e Amigos que até hoje têm feito parte da família 
APOTEC, permitindo destacar os Doutores António Pires 
Caiado, Conceição Marques e Hernâni Carqueja.

Por fim, mais dois registos: um carinho muito especial 
pelo Professor Esteban Hernandez Esteve, Presidente  
Honorário, grande amigo do Centro e fundamental apoio, 
na respectiva afirmação internacional, e que neste Boletim, 
assina mais um excelente texto; e uma lembrança muito 
particular à memória de Martim Noel Monteiro, a alma 
e a legenda da APOTEC, que este ano completaria 100 
anos. 

E cheios de saudades do futuro, até sempre!
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ecuerdo muy bien la participación de Ma-
nuel Viriato Cardoso Patuleia, Presidente 
de APOTEC, y Manuel Benavente Rodri-
gues, Director de dicha entidad, en el VIII 

Congreso AECA, celebrado en Sevilla, los días 27 
a 29 de septiembre de 1995. 

Después de asistir a las sesiones paralelas de 
Historia de la Contabilidad, ambos dirigentes de 
APOTEC se reunieron con Fernando Martín La-
mouroux, que en paz descanse, y conmigo para re-
cabar información sobre la fundación de la Comi-
sión de Historia de la Contabilidad de AECA, con 
la idea de crear una institución semejante en el seno 
de la suya. Les informamos lo mejor que supimos 
de cómo en 1992 había surgido la idea de crear 
nuestra Comisión en el seno de AECA, por iniciati-
va de nuestro buen y llorado amigo Enrique Fer-
nández Peña, uno de los socios fundadores de AECA, 
creada en febrero de 1979, así como también sobre 
el funcionamiento, la estructura y las funciones de 
la Comisión.

A partir de ese momento, APOTEC inició sus 
gestiones para crear en su seno el Centro de Estudos 
de História da Contabilidade, que vio la luz el día 
1 de junio de 1996. La existencia de este Centro de 
Estudos dio lugar desde el principio al surgimien-
to de un gran interés por la Historia de la Conta-
bilidad en Portugal, país que tuvo que haber sido 
una de las principales naciones europeas pioneras 
en la difusión y los adelantos de esta disciplina en 
los albores del descubrimiento de la contabilidad 
por partida doble. 

No en vano comentaba Raymond de Roover en 
1937 que sería perfectamente vana cualquier pre-
tensión de redactar un estudio de conjunto sobre los 
orígenes y primeros tiempos de la contabilidad mo-
derna, mientras se conociera tan poco sobre la ma-
teria en relación con dos de los países más prepon-
derantes económicamente en el siglo XVI: España y 
Portugal. “No conocemos nada sobre Portugal y muy 
poco menos que nada en relación con España”, 
decía (Roover: “Aux origines d’une technique intel-
lectuelle: La formation et l’exansion de la compta-
bilité à partie oublé”, en Annales d’Histoire Econo-
mique et Sociale, Vol. IX., 1937, p. 296).

En 1955 Henri Lapeyre confirmó estas palabras 
diciendo que con respecto a Portugal reinaba la más 
absoluta oscuridad, mientras que en relación con 
España los conocimientos se limitaban al libro de 
Antich Rocha y algunos libros de cuentas, pocos, 

casi todos catalanes (Lapeyre: Une famille de mar-
chands: les Ruiz, París: École des Hautes Etudes en 
Sciences, 1955, p. 342).

Debido al gran terremoto que asoló Lisboa el 1 
de noviembre de 1755, y que se caracterizó por su 
gran duración, dividida en varias fases, y por su 
violencia, causando la muerte de entre 60 000 y 
100 000 personas, y al incendio que le siguió, Lisboa 
quedó prácticamente destruida, perdiéndose con ello 
los archivos públicos mantenidos en la ciudad. Por 
esta causa, ha sido imposible localizar los libros de 
cuentas ni los otros documentos contables existentes 
con anterioridad a esos años. 

Sin embargo, yo abrigo la convicción de que la 
contabilidad por partida doble fue conocida en Por-
tugal muchos años antes de la fecha que se cita para 
los primeros libros públicos de cuentas que hoy se 
conocen, fechados en el tercer tercio del siglo XVIII.

Y demás dispongo de argumentos que creo sólidos 
para justificar esta creencia. Recordemos que, por 
el Edicto de Expulsión de los Judíos no Convertidos 
de 31 de marzo de 1492, los Reyes Católicos dieron 
cuatro meses de plazo a los judíos que no abjurasen 
de su fe para abandonar España. Según autores 
especializados en la materia, la mayoría de los ju-
díos no convertidos se dirigieron a Portugal (Diego 
Edelberg, “La expulsión de los judíos de España en 
1492”, en: http://www.judiosyjudaismo.com/2014/03/
expulsion-de-los-judios-de-espana-1492/).

Cuando Felipe II 
fue coronado rey de 
Portugal el 25 de 
marzo de 1581, se 
recrudecieron en ese 
país los requerimien-
tos de la Inquisición. 
Algunos de los judí-
os no convertidos 
optaron por emigrar a las colonias americanas, pero 
otros prefirieron dirigirse a Holanda, dadas las 
estrechas relaciones comerciales que mantenían con 
mercaderes holandeses. Pues, buena parte de estos 
judíos sefardíes, es decir, de origen español, ya que 
en el idioma hebreo España se llama Sefarad, eran 
mercaderes y, como tales, conocían la contabilidad 
por partida doble, como se ha demostrado en el caso 
español. Una vez en Amsterdam mantuvieron su 
idioma español, como lo habían hecho en Portugal, 
su religión y sus costumbres, organizando su vida 
como una comunidad con vida propia, y publicando 

Esteban Hernández Esteve
Presidente Honorario do Centro de Estudos de História da Contabilidade

dos deCadas bien ProduCtiVas
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incluso su propio periódico, con noticias sobre Es-
paña y otros países.

* * *
Uno de estos emigrantes sefarditas afincados en 

Amsterdam, llamado Jacob de Metz, de claro apelli-
do germánico, sin embargo, publicó un libro en 
español llamado: Sendero Mercantil. Que contiene 
240 preguntas fundamentales con sus Respuestas, 
para saber distinguir entre DEBE a HA DE AVER, 
Y absolvar en algunas occasiones las Dudas, que se 
podran ofrescer en asentar las partidas en el MA-
NUAL Para de ahi ser transportado, al LIBRO 
GRANDE de CAXA, Amsterdam: En Caza de Juan 
Eweutlz, 1697. 

Hasta que Basil  
S. Yamey lo presentó en 
el Premier Symposium 
International des His-
toriens de la Comptabi-
lité (Yamey: “Jacob de 
Metz’s Sendero Mercan-
til. An Unrecorded Book 
on Accounting, 1697”, 
en Accounting and 
Business Research, 
Spring. Reimpreso en 
su libro Essays on the 
History of Accounting, 
Nueva York, Arno Press, 
1978, p. 180, nota 2) era 

un libro perfectamente desconocido.
Tampoco se conocía absolutamente nada acerca 

del autor, pero su naturaleza judía queda sobrada-
mente patente en las primeras páginas del libro, 
empezando por la misma dedicatoria a Francisco 
Suasso, Barón de Abernas, hijo de Antonio Lopes 
Suasso, que fue un prominente miembro de la sina-
goga portuguesa de Amsterdam.

Fue ennoblecido por Carlos II, rey de España, a 
quien sirvió como agente. En esta dedicatoria Metz 
se refiere a que por “Precepto divino y costumbre 
antiguo entre los de nuestra Nacion (lo que nadie 
ignora) que en el tiempo del sagrado Templo, cada 
qual de los bienes que el Señor Dios le concedía tan 
benignamente del renuevo de sus tierras llevava las 
Primicias al Summo Sacerdote” (Metz, 1697, s.p.). 
Por otra parte, la aprobación del libro, en la que se 
califica al autor de “capacissimo Oficial de Libros”, 
está firmada por cinco personas de nombres judíos, 
lo mismo que un soneto en loor de la obra que se 
incluye en las páginas iniciales. 

El propio autor habla de su oficio de contable en 
el Prólogo, al comentar que muchos escribanos, 
habiendo aprendido unos pequeños rudimentos de 
teneduría de libros, se ofrecen sin más a los merca-
deres para trabajar de caxeros, ocasionándoles 
grandes perjuicios. A él, siendo un experto en el 

arte, le ocurrió que 
veinte años antes, cuan-
do quería empezar a 
ejercer, no pudo encon-
trar casa que quisiera 
emplearle, pues no con-
fiaban en que pudiera 
ser uno de ellos. Tam-
poco pudo encontrar 
sitio donde enseñar la 
materia. Al final, tuvo 
la fortuna de que, por 
indicación de la Santa 
Hermandad de la Aca-
demia de los Huérfanos, 
Abraham de Souza, que 
debía de ser una repu-
tada autoridad en la disciplina, accedió a exami-
narle y le dio una certificación acreditando que 
tenía capacidad para ejercitar y enseñar “o Livro 
de Caixa”. A partir de entonces y gracias a esta 
aprobación, Jacob de Metz no tuvo dificultad en 
emplearse. La certificación de Abraham de Souza, 
que Jacob de Metz, orgulloso de ella, incluye en el 
libro, está escrita en portugués, por lo que se ve que 
hasta en esta lengua se utilizaba la expresión de 
Libro de Caxa para designar la partida doble, como 
en español. El término de caxero, como denomina-
ción de los contables o tenedores del Libro de Caxa, 
concuerda plenamente, por otra parte, con lo indi-
cado por Bartolomé Salvador de Solórzano. 

Como circunstancia curiosa, indicaremos que la 
aprobación de Abraham de Souza viene fechada en 
portugués, como todo el texto de ella, pero con el 
año según el calendario judío, aunque con una er-
rata, pues se consigna el año 5473, cuando debe ser 
5457, un extraño baile de números. También en la 
última página del libro, como colofón, figura el año 
judío, esta vez correctamente: 5457, que corresponde 
efectivamente al año 1697 de la era cristiana.

En el mismo prólogo explica el autor los benefi-
cios de la contabilidad por partida doble, que es 
expuesta en el libro, como se ha indicado, con vistas 
a su utilización por los mercaderes o sus contables. 
Comenta a este respecto que entre las cosas que un 
mercader puede desear está no sólo el dirigir bien 
sus negocios, de forma que se acrecienten, sino 
también saber dar buena cuenta, con claridad, de 
todos sus tráficos y tratos en todas las ocasiones que 
se le puedan presentar.

Más adelante señala que ha reparado que muchos 
mercaderes, después de haber formado durante 
largo tiempo una compañía, deciden separarse, pero 
no saben comprobar los libros de cuentas ni com-
prender su contenido, por no haber sido llevados 
éstos de la forma adecuada. Ello da motivo a que 
sospechen el uno del otro e, incluso, entren en plei-
tos. Estos dos son los motivos que indujeron al 
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autor a escribir su libro, de forma que pudiera en-
tenderse bien la manera de llevar la contabilidad 
por partida doble.

Como se ve la idea explícita de Jacob de Metz 
acerca de las finalidades y beneficios de la partida 
doble era más bien pobre, aunque abundaba en la 
noción de los libros de cuentas como instrumento 
de rendición de cuentas y apoyo en casos de pleito.

* * *
Otro libro publicado por un portugués emigrado 

a Holanda fue el publicado en 1706 por Gabriel de 
Souza Brito en Amsterdam bajo el título Norte 
mercantil y crisol de cuentas, obra de la cual se 
tenían diversas referencias, aunque hasta el momen-
to no se ha encontrado ningún ejemplar de su pri-
mera edición. En efecto, Sebastián de Jócano y 
Madaria lo cita en su Disertación crítica y apolo-
gética, aunque escribiendo el apellido del autor como 
Sousa; comenta que el mismo era judío y que escri-
bió en castellano un tratado “casi copiando a So-
lórzano”, que dio a luz en Amsterdam, en 1706 
(Jócano: 1793, p. 39). José María González Ferran-
do, en su traducción y adaptación de la obra de 
Joseph-H. Vlaemminck, especifica que Souza era un 
judío portugués de Lisboa, aunque posiblemente de 
origen español, que se había desplazado a Amsterdam 
(Vlaemminck: Historia y Doctrinas de la Contabili-
dad. Versión española, revisada y ampliada por José 
María González Ferrando, Madrid, 1961, p. 232). 

Basa esta afirmación 
en la información su-
ministrada por Diogo 
Barbosa que aparte de 
los datos indicados, 
señala que Gabriel de 
Souza Brito seguía vi-
viendo todavía en la 
capital holandesa en 
1719, donde ejercía la 
enseñanza (Barbosa 
Machado, Diogo: Biblio-
teca Lusitana Historica, 
Critica e Cronológica, 
Lisboa, 1747). También 
cita a Souza Brito la 
conocida bibliografía 
especializada de J. Pe-

eters-Fontainas, aunque no indica si era o no de 
origen portugués (Peeters-Fontainas: Bibliographie 
des Impressions Espagnoles des Pays-Bas, 1520-
-1799, Amberes, 1933). Lo mismo pasa con Antonio 
Palau y Dulcet, que cita esta obra de Souza Brito y 
además otra señalada también por Barbosa, publi-
cada asimismo en castellano, por la misma editorial 
y en el mismo año de 1706: Epitome cosmográfico 
(Palau: 1970, tomo XXII). Más modernamente, Do-
mingo García Peres habla de él, puntualizando, no 

se sabe con qué base, que Souza se desplazó a Ams-
terdam “para hacer sus estudios en la carrera co-
mercial, y allí se estableció y vivía en 1719” (García 
Peres: Catálogo razonado biográfico y bibliográfico 
de los autores portugueses que escribieron en cas-
tellano, Madrid, 1980). Finalmente, la Grande 
Enciclopédia Portuguesa e Brasileira confirma las 
noticias facilitadas por Diogo Barbosa, posible ori-
gen de todas las demás, añadiendo que Gabriel de 
Souza nació en Lisboa, en 1650, y que tuvo que huir 
a los Países Bajos como consecuencia de las perse-
cuciones de que le hizo objeto la Inquisición, debido 
al hecho de ser judío. Murió en La Haya, en fecha 
desconocida, y, además de los dos libros indicados, 
se dan noticias de otro publicado en portugués, 
después de su muerte: Instrução de doutrina dos 
principais artigos da fé judaica com sumária confis- 
são deles, La Haya, 1782. Parece que escribió algu-
na obra más en este idioma, retirada, no obstante, 
por el Santo Oficio (Grande Enciclopédia Portugue-
sa e Brasileira, Lisboa y Rio de Janeiro, Editorial 
Enciclopédia, Lda., 1936-1960).

A todo esto no se conocía ningún ejemplar de su 
obra, a pesar de que estaba siendo buscado con 
interés, pero sin ningún éxito. Aguijoneado por la 
curiosidad, yo también emprendí investigaciones 
destinadas a su localización. No conseguí encontrar 
ningún ejemplar de la primera edición, pero sí tuve 
la fortuna de dar con una referencia bibliográfica 
que daba noticia de que un ejemplar de una segun-
da edición, totalmente desconocida hasta entonces, 
publicada en 1770, se encontraba en la Columbia 
University Library, de Nueva York, con la signatu-
ra B511.8 So8. La referencia me la proporcionó The 
National Union Catalog. Pre-1956 Imprints, vol. 
559, Londres, 1978. 

Provisto de una reproducción de este ejemplar, 
lo estudié y analicé, comprobando que se trataba de 
una reimpresión llevada a cabo por Isaac de Souza 
Brito, el hijo del autor, que, según propia confesión, 
se había limitado a reproducir la obra de su padre, 
añadiendo sendas dedicatorias a dos prominentes 
miembros de la colonia judía portuguesa de Ams-
terdam. Presenté el resultado de mis averiguaciones 
y estudios al respecto en el artículo “A Spanish 
Treatise of 1706 on Double-Entry Bookkeeping: 
‘Norte Mercantil y Crisol de Cuentas’ by Gabriel de 
Souza Brito”, que apareció en el número 60, corres-
pondiente a Autumn 1985, de la revista Accounting 
and Business Research. En este trabajo se ofrece 
cumplida cuenta del contenido de la obra y de los 
pormenores relativos a ella, así como de los datos 
que se conocen acerca de la vida del autor.

Como indica su título, la obra consta de tres 
partes o libros. La referencia de la Columbia Uni-
versity Library indica que consta de tres volúmenes 
en uno. Los dos primeros libros tienen un índice 
común y una paginación seguida. El tercer libro, 
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por el contrario, tiene un índice propio y una pagi-
nación aparte. Con independencia de la portada 
general, cada uno de los tres libros tiene su propia 
portada. Mientras los libros segundo y tercero están 
dedicados a reglas y problemas aritméticos, el libro 
primero es el que trata de contabilidad, así como de 
la enseñanza de gramática y ortografía castellanas.

Debe decirse de inmediato que el contenido del 
libro primero de la obra de Gabriel de Souza Brito 
resulta absolutamente decepcionante. El título que 
aparece en la portada particular de este libro ya nos 
advierte de lo que nos espera. En efecto, el título 
reza como sigue: “La Declaración del Libro de Caxa 
y su Manual de Quentas de Mercaderes, y otras 
personas, así como unas preguntas fundamentales 
con sus Respuestas, para saber distinguir entre Debe 
y Ha de haber, y absolver las Dudas, que se podran 
ofrecer en asentar las partidas en el Manual para 
de ahí ser transportadas al Libro de Caxa”.

Es decir, que mientras en la primera parte del 
título se reproduce, prácticamente a la letra, el del 
libro de Bartolomé Salvador de Solórzano, en la 
segunda se copia parte del de la obra de Jacob de 
Metz. Lo peor es que el contenido del libro primero 
responde fielmente a la copia perpetrada con su 
título, como en seguida veremos. 

La portada general de la obra es seguida de las 
habituales páginas de dedicatorias, anuncios, acer-
tijos y poesías laudatorias. Luego viene la portada 
particular del libro primero, un prólogo de cuatro 
páginas y un índice de ocho, abarcando el conteni-
do de los dos primeros libros. Las últimas páginas 
de esta parte preliminar están ocupadas por dos 
nuevos sonetos laudatorios, uno en español y otro 
en holandés. A continuación comienza ya el tratado 
contable, que ocupa 155 páginas, divididas en 51 
capítulos. A éstas les siguen 42 páginas, agrupadas 
en tres capítulos, que contienen la ya indicada en-
señanza gramatical.

El texto contable compuesto, es un decir, por 
Gabriel de Souza Brito resulta una yuxtaposición 

de las transcripciones prácticamente literales de los 
libros de Bartolomé Salvador de Solórzano y de 
Jacob de Metz, de quien transcribe, uno por uno, 
los 18 capítulos de su breve tratado. Por supuesto, 
en ningún sitio del Norte mercantil y crisol de 
quentas se encuentra una palabra de reconocimien-
to de la deuda contraída al respecto por Souza con 
Salvador y con Metz. Claro que el plagio era todavía 
moneda corriente en aquellos tiempos, pero extraña 
que Gabriel de Souza no tuviera empacho en copiar 
a la letra un libro que había aparecido sólo diez 
años antes en su misma ciudad y en su misma 
comunidad judía de mercaderes. La copia del libro 
de Solórzano puede entenderse mejor, dado el ale-
jamiento temporal y espacial. En resumen, debe 
concluirse que la publicación del Norte mercantil y 
crisol de quentas en 1706 no significó, en absoluto, 
una aportación al acervo del pensamiento contable 
en español. Lo que sí es digno de destacar es que 
en Holanda, en el breve espacio de diez años, hu-
biera demanda e interés suficientes para publicar 
dos libros en español conteniendo materia contable.

* * *
En cualquier caso, no esto lo que aquí nos inte-

resa destacar, sino simplemente el hecho de que 
Portugal no era ajeno en absoluto a la contabilidad 
por partida doble, cuyo conocimiento hubo de tener 
lugar, al mismo tiempo más o menos que en España, 
es decir, durante el siglo XV, como muy tarde. Y esta 
convicción mía es la que quiero brindar a mis ami-
gos portugueses en la conmemoración del vigésimo 
aniversario de la fundación de su Centro de Estudos 
de História da Contabilidade, que inició en Portugal 
con tanto éxito el interés por el estudio de la Histo-
ria de la Contabilidad y que a nosotros, mi mujer 
y a mí, nos ha proporcionado la oportunidad de 
viajar repetidas veces a ese querido país hermano y 
de hacer buenas y magníficas amistades, de las que 
duran toda la vida. Muchas gracias y enhorabuena 
por la celebración! 
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REsuMO

Este trabalho estuda alguns aspectos de contabi-
lidade de custos e de gestão através do sistema 
contabilístico de partida dobrada da companhia de 
acções Companhia da Fábrica das Sedas, durante a 
2º administração (1745-1747), sob o contexto políti-
co, económico e social de Portugal na primeira 
metade do século XVIII.

Esta comunicação analisa o sistema contabilís-
tico integrado, com custeio por ordem de produção 
calculado a custo completo. Alguns aspectos tais 
como custos de produtos, imputação de custos co-
muns, fixação de preços, controlo de existências, 
controlo de custos e controlo da produção são apre-
sentados de forma sucinta.

Finalmente são testadas as duas hipóteses se-
guintes:

H1 – O sistema de fábrica do período pré-indus-
trial causou alterações socioeconómicas que 
conduziram a inovações contabilísticas nas 
manufacturas que, ao contrário do saber 
convencional, não foram a resposta a ino-
vações tecnológicas da Revolução Industrial 
de per si.

H2 – O controlo da relação de agência (sistema 
de carga e descarga) era uma preocupação 
contabilística importante das grandes com-
panhias portuguesas daquela época, ao 
contrário da medida da riqueza daquelas 
companhias.

Ambas as hipóteses foram confirmadas neste caso.

intROduçãO(1)

O interesse pela história da contabilidade é cres-
cente. Contudo, algumas áreas contabilísticas, alguns 

José Manuel de Matos Carvalho | ISCA de Coimbra
Joaquim António Calado Cochicho | Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo

Manuel José Benavente Rodrigues | APOTEC
Judite Cavaleiro Paixão | Tribunal de Contas

alGuns asPeCtos da 
Contabilidade de 

ManuFaCturas PortuGuesas 
do sÉCulo XViii:

o Caso da CoMPanHia da FÁbriCa das 
sedas – 2º adMinistraÇÃo (1745-1747)(*)

períodos da história e alguns países são menos es-
tudados. Portugal tinha no século XVI uma activi-
dade comercial intensa. É claramente um país onde 
os estudos da prática contabilística são quase ine-
xistente e onde não há estudos sobre a contabilida-
de das manufacturas portuguesas no século XVIII.

Além disso, a contabilidade industrial e as ac-
tividades manufactureiras têm sido profundamen-
te estudadas no período pós-revolução industrial. 
Contudo, há muito poucos artigos estudando casos 
anteriores à segunda metade so século XIX (Basil 
Yamey, AECA, 1996:28 e Edwards e Newell in Pa-
rker e Yamey, 1994: 407-433). São conhecidos pou-
cos trabalhos de leitura de contabilidade industrial 
até 1750 (e. g. Moschetti, 1610(2), Monteage, 1683, 
Collins, 1697, North, 1714, e Dodson, 1750)(3) e 
artigos analisando casos de contabilidade de ma-
nufacturas no mesmo período são também muito 
raros (v.g. Boyns et al., 1997 e Nikitin, 1994 ou ver 
Fleischman, 1996).

Para se ter uma melhor compreensão das mu-
danças ocorridas no período da revolução industrial 
é necessário estudar a prática contabilística no an-
terior período pré-industrial. 

Admite-se que revolução industrial, como um 
período de mudanças tecnológicas, económicas e 
sociais, ocorreu por volta de 1760-1830 (Edwards, 
1989:57 ou Ashton, 1971).

Assim, pensamos que seria interessante o estudo 
de livros de contabilidade da empresa privada Com-
panhia da Fábrica das sedas, porque é uma com-
panhia manufactureira portuguesa com um sistema 
de contabilidade de custos de partida dobrada ope-
rando na primeira metade do século XVIII, mais 
precisamente entre 1734 to 1750,(4) ano da sua fa-
lência quando passou para a posse do Estado e 
tomou o nome de Real Fábrica das Sedas, tendo 
funcionado até 1834.
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O estudo da Companhia da Fábrica das Sedas 
permite-nos conhecer o sector manufactureiro da 
primeira metade do século XVIII e o sistema conta-
bilístico usado então. É importante lembrar que esta 
comunicação estuda um período anterior ao apare-
cimento do primeiro livro de contabilidade português, 
“Mercador Exacto nos seus Livros de Contas” de 
João Baptista Bonavie, em 1758(5) e a criação da 
“Aula do Comércio”, em 1759.

Não é usual na história da contabilidade consi-
derar um período de manufacturas, que a nosso ver 
se justifica. Para ter melhor compreensão deste caso 
e do seu contexto consideramos os seguintes inícios 
de períodos da história da contabilidade industrial 
(século XIV a século XIX):

– 1300 Corporações de artesãos
– 1500 Sistema putting out
– 1650 Manufacturas
– 1760 Revolução Industrial
– 1880 Gestão científica

Tal como aconteceu no período da revolução in-
dustrial as companhias do período das manufactu-
ras trabalhavam no sistema de fábrica.

O objectivo desta comunicação é a análise dos 
livros contabilísticos numa perspectiva de contabi-
lidade manufactureira, tendo em conta a realidade 
política, económica e social de Portugal na primei-
ra metade do século XVIII. Embora existam alguns 
livros da 1ª administração (1734-1745), só a 2ª 
administração é analisada, porque neste período 
existia o Diário (Iornal), o Razão (Livro Mestre) e 
o Inventário (Inventário).

São analisadas as possíveis razões para a falên-
cia da Companhia de Fábrica das Sedas e testadas 
as hipóteses de Bryer para este caso. Na última 
secção, antes das conclusões propomos o teste de 
duas hipóteses de história de contabilidade, relativas 
ao sistema de fábrica do período pré-industrial e ao 
controlo da relação de agência. 

Em termos metodológicos considerámos os tra-
balhos de Hernandez (1996), Loft (1995) e Merino 
(1999). Este convenceu-nos a apresentar a mentali-
dade do povo português daquela época. Tentámos 
dar a esta comunicação uma orientação contextual 
e neoclássica.

tEsE dE dOutORAMEntO dE BORgEs dE 
MACEdO

Para se ter uma melhor compreensão da indústria 
portuguesa na primeira metade do século XVIII, é 
absolutamente necessário estudar a tese de douto-
ramento em História de Jorge Borges de Macedo, 
apresentada em 1964 e intitulada “Problemas de 
História da Indústria Portuguesa no Século XVIII”.

Mostrando-se contrário ao positivismo nas ciên-
cias humanas em Portugal, afirma: “… a regra 

essencial da pesquisa: as possibilidades globais 
efectivas são superiores aos factos concretos e impõem 
que o trabalho histórico comece pelas primeiras e 
não pelos segundos. O contrário do positivismo.”

Na sua tese defende que o ouro brasileiro (1697- 
-1760)(6) foi um importante factor na evolução das 
manufacturas portuguesas, seguindo as teorias 
mercantilistas da época. Portugal tinha uma inten-
sa actividade industrial na segunda metade do 
século XVII e no século XVIII, bastante maior que 
no século XIX. A indústria conheceu uma conver-
gência tecnológica com uma circulação interna de 
profissões, que lhe deu mobilidade efectiva à fraca 
estrutura dos grémios de artesãos.

É possível considerar três períodos, na evolução 
das manufacturas portuguesas:

– 1668 – 1690 Rei D. Pedro II
– 1720 – 1740 Rei D. João V
– 1757 – 1777 Rei D. José I

O primeiro período resultou da profícua activi-
dade do Conde de Ericeira. Depois do Tratado de 
Paz com Castela (1668) e devido a dificuldades 
económicas, Portugal tentou desenvolver a sua in-
dústria através das manufacturas. Este novo siste-
ma de fábrica funcionava conjuntamente com as 
oficinas de artesãos e o sistema doméstico. Não se 
pode referir a criação de novas indústrias mas a 
organização de um sistema em todo o país que se 
concentrava nas matérias-primas e regulava a pro-
dução e as vendas. Portugal tinha muita indústria 
no século XVI e com um grau de desenvolvimento 
apreciável, de que o regulamento de tecidos de 1573 
é um bom exemplo. O novo regulamento de 1690 
descrevia com detalhe as fases de produção, dimen-
sões dos teares e número de fios. A qualidade dos 
produtos era também muito importante.

A indústria manufactureira criava muito empre-
go. Por exemplo, em 1677, Rolando Duclos foi au-
torizado pelo rei a criar uma fábrica de seda. Tinha 
50 teares de seda e nela trabalhavam mais de 1.000 
trabalhadores (Macedo, 1982:37). Criavam-se, assim, 
organizações industriais complexas, desenvolvendo- 
-se também outras actividades à volta da fábrica. 
Os trabalhadores da fábrica não podiam abandoná-
la sem existirem outros trabalhadores prontos a 
substituí-los, sob pena de poderem ser presos (in 
Macedo, 1982:251, ver o contrato de concessão da 
Fábrica da Seda).

Enquanto as manufacturas requeriam grandes 
somas de capitais e uma grande força de trabalho, 
a indústria artesanal necessitava unicamente de 
equipamento de baixo preço. A organização manu-
factureira podia ser criada em lugares onde havia 
elevada produção doméstica. Devido à concorrência 
de produtos estrangeiros, as leis (pragamáticas) 
proibiam a importação de tais produtos de acordo 
com as ideias mercantilistas da época. Neste período 
a principal indústria era a manufactura de lanifícios.
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O cálculo de custos era de grande interesse, 
principalmente para a tomada de decisões. Por 
exemplo, em finais do século XVII o Conselho da 
Fazenda elaborou um relatório acerca da viabilida-
de das ferrarias do reino, em que se concluía que 
estas deviam ser mantidas. Para um determinado 
caso afirma-se que “pelo cálculo feito pelo Conselho 
da Fazenda, a respeito do rendimento da empresa 
e da sua produção, verifica-se que aquela é de 16 
quintais diários, que dão dez quintais de ferro em 
barra, ao preço de 32.000 rs. Sendo a despesa da 
fundição e refinagem do ferro calculada em 18.700 
rs. (incluindo despesas administrativas), obtém-se 
o lucro diário de 13.270 rs., de que se retiram 600 
rs. para reparações. Em face da solvência económi-
ca da empresa, concluía para o Conselho pela con-
servação das ferrarias.”.

Em 1690 morria o Conde de Ericeira e o interes-
se pelas manufacturas declinava, devido sobretudo 
ao montante de capital envolvido. Em finais do 
século XVII e princípios do século XVIII o ouro 
proveniente do Brasil começou a resolver os proble-
mas do déficit da balança comercial.

Só após os anos vinte, do século XVIII, se desen-
volveu um grande e novo interesse pela manufactu-
ra em produtos de grande importação (Macedo, 
1982:72). Neste período, deu-se um impulso impor-
tante na manufactura da seda, principalmente com 
a criação da Companhia da Fábrica das Sedas, que 
é objecto de estudo neste trabalho. Tal como tinha 
ocorrido no século anterior, manteve-se a oficina 
artesanal como regra, sendo a manufactura a ex-
cepção. A importância do trabalho doméstico 
manteve-se também.

No terceiro período, a falta de ouro do Brasil e a 
crise da segunda metade do século XVIII reduziu o 
interesse pela criação de manufacturas, conduzindo 
ao crescimento da oficina artesanal. A manufactura 
mais importante foi a Real Fábrica da Seda do Rato. 
Era uma organização complexa que funcionava com 
outras fábricas (Fábricas Anexas). Havia poucas 
estradas de ligação e de má qualidade que pouco 
contribuíam para o desenvolvimento do comércio. A 
diferença de preços podia ser muito significativa 
entre as regiões costeiras e as de interior a poucos 
quilómetros daquelas. Havia portanto necessidade 
de construir um bom sistema comercial e de trans-
portes. Estradas de melhor qualidade começaram a 
ser construídas em finais do século XVIII.

A comparação entre a população da cidade de 
Lisboa, e aquela que se ocupava da indústria e dos 
lanifícios, em diferentes séculos (1551, 1620 e 1763) 
apresenta-se interessante:

 lisboa indústria tecelagem 
1551 98.131 6.673  585
1620 113.266 5.064 444 
1763 148.333 7.283 517

Deve-se assinalar que um importante problema 
do século XVIII em Portugal era o luxo, e que tinha 
relação com a quantidade de criados empregues. 
Em Lisboa, em 1763 havia cerca de 8.000 criados 
(mais do que os trabalhadores na indústria). Era 
um problema económico sério, pois era responsável 
pela falta de produtividade, baixa qualificação e por 
não existirem trabalhadores nos locais em que eram 
mais necessários. Macedo (1982) tentou estudar a 
organização social através de impostos (v. g. décima,(7) 
isto é, 10%) e casamentos.

O capítulo que Macedo dedica à Revolução In-
dustrial Inglesa é também interessante. Refere-se a 
Ashton dizendo que “a revolução industrial deve ser 
estudada como um movimento e não dentro de um 
determinado período de tempo”. Defendeu a ideia 
que a revolução industrial ocorreu em Inglaterra e 
num certo período devido a um conjunto interrela-
cionado de factores e condições facilitadores, desig-
nadamente políticos, religiosos, económicos, sociais, 
e nunca somente um determinado, que provavelmen-
te já teria ocorrido antes (v. g. inovações ou a divisão 
do trabalho). Critica também vários autores pela sua 
visão específica (v. g. Adam Smith, Mumford, Nef).

AnÁlisE POlítiCA, ECOnóMiCA E sOCiAl 
dE PORtugAl

 
É interessante fazer uma abordagem da política 

económica adoptada pelo rei D. João V, durante o 
seu reinado (1707-1750). A política do rei esteve 
sempre submetida a diversos condicionalismos e 
objectivos:

1. As opções tomadas diziam respeito ao conjunto 
do Império e pretendiam salvaguardar o es-
sencial dos interesses portugueses;

2. O rei tinha a percepção das enormes dificulda-
des que representavam para Portugal manter a 
soberania sobre o Brasil contra o interesse das 
principais potências marítimas europeias, a 
Inglaterra, a França, a Espanha e a Holanda. 
Refira-se, que o Brasil era um elemento basilar 
do Império Português. O historiador Oliveira 
Marques diz-nos que desde o final do Séc. XVII 
até ao primeiro quartel do Sec. XIX o Brasil 
constituiu a essência do Império Português. De 
facto, foi o Brasil que deu a Portugal os meios 
para se conservar independente. Foi também o 
Brasil que trouxe uma nova época de prosperi-
dade no Séc. XVIII. Daí a necessidade de defe-
sa do Brasil e das suas rotas;

3. Os interesses económicos do grupo social domi-
nante. A aristocracia da dinastia de Bragança 
foi-se estruturando em meados do Séc. XVII, 
em função da sua integração na sociedade da 
corte, aceitando as regras definidas pela mo-
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narquia e delas procurando tirar o melhor 
proveito. O grande exclusivismo social do gru-
po era uma condição para conservar o acesso 
hegemónico aos cargos superiores da monarquia: 
comandos das províncias militares, presidências 
dos tribunais das cortes, vice-reinados da Índia 
e do Brasil, missões diplomáticas, etc..

Este conjunto de razões levou o governo de D. João 
V a traçar uma política sem restrições na aplicação 
do Tratado de Methuen, assinado por Portugal e 
pela Inglaterra no reinado de D. Pedro II, em 27 de 
Dezembro de 1703. Este Tratado luso-britânico 
concedia tratamento alfandegário privilegiado em 
Portugal, para os tecidos ingleses e aos vinhos por-
tugueses em Inglaterra. Alguns autores apontam as 
consequências negativas para Portugal resultantes 
da assinatura do Tratado, na medida em que cortou 
as possibilidades de desenvolvimento industrial, ao 
mesmo tempo que terá contribuído para fomentar o 
cultivo da vinha e abandono da cultura de cereais. 
Esta política favorecia a agricultura comercial, à 
qual se encontravam ligados muito nobres grandes 
proprietários rurais e produtores vitivinícolas.

Segundo os mesmos autores, a Inglaterra teve 
vantagens comerciais tão significativas, em resultado 
do Tratado de Methuen, que deixou de exercer pres-
sões sobre Portugal para lhe ser facultado o acesso 
directo aos portos brasileiros. Os défices comerciais 
resultantes desta política seriam cobertos pelo ouro 
brasileiro, condição indispensável para a concessão 
do apoio inglês ao aliado português face à ameaça 
franco-espanhola. Em consequência da política de 
financiamento dos défices comerciais com ouro e de 
insuficiente investimento nas actividades produtivas 
internas, resultou uma enorme drenagem de metais 
preciosos para Inglaterra. Daí o agravamento do 
défice da balança comercial anglo-portuguesa que 
subiu de 412.000 libras entre 1706-1710, para 790.000, 
em 1746-1750. Refira-se que o período alto da mine-
ração brasileira situou-se entre 1735 e 1750.

Assim, as orientações geopolíticas económicas 
adoptadas provocaram o abandono da política pro-
teccionista às manufacturas seiscentistas que tinham 
por objectivo substituir parcialmente as importações. 
Por outro lado, a actuação inibidora do Tribunal 
do Santo Oficio incidia na criação de um ambiente 
hostil a qualquer inovação por receios de acusações 
de heresia. Entretanto, sucedia o contrário em vários 
países europeus como na Holanda e Inglaterra onde 
as forças burguesas adquiriram um peso particular 
na orientação económica das suas pátrias.

Em Portugal o sector secundário assentava fun-
damentalmente na oficina (couros e calçados, saboa- 
rias, azulejos, armas, meias, chapéus, faqueiros, 
forragens, etc.) e no trabalho doméstico (produção 
de tecidos de linho e de seda). As manufacturas, 
como organização industrial começou a desenhar-se 

no Séc. XVII, aumentando nas primeiras décadas 
do Século seguinte. As instalações manufactureiras 
importantes durante o Séc. XVIII e princípio do Séc. 
XIX, em grande parte apoiavam-se no trabalho do-
miciliário, ou seja, o sweating sistem, na designação 
inglesa pelo facto de implicar uma brutal intensi-
dade de exploração através da remuneração à peça, 
conforme estudo do historiador José Mattoso. Assim, 
os ofícios surgem como uma forma de organização 
produtiva onde se criam mais empregos e onde há 
maiores estímulos à mobilidade demográfica. Um 
indicador do dinamismo das artes mecânicas é a 
capacidade de atrair e absorver populações de fora 
da cidade com perspectivas de carreiras remunera-
das em relação às ocupações do campo.

Ora, de acordo com investigações de Jorge Borges 
de Macedo, verificou-se um surto manufactureiro 
no período compreendido entre 1720 e 1740 que 
procurou promover a substituição de bens importa-
dos. É neste contexto que surgiu o grande empreen-
dimento manufactureiro do reinado de D. João V, a 
Real Fábrica das Sedas do Rato.

Por outro lado, a instalação da Real Fábrica das 
Sedas permitiu que pela primeira vez em Portugal 
fosse construído um edifício de grande dimensão 
destinado a uma unidade fabril, com condições de 
salubridade e de luz. Todavia, parece-nos, que uma 
das maiores manifestações do progresso técnico- 
-económico, nas primeiras décadas do sec. XVIII, 
provém da junção de um grande número de traba-
lhadores no mesmo local, permitindo uma melhor 
divisão técnica das tarefas laborais. 

Finalmente, os privilégios concedidos pela coroa 
fazem emergir novos grupos na sociedade portugue-
sa do Séc. XVIII. Naquela época não era qualquer 
indivíduo que instalava uma oficina ou uma fábri-
ca, tirava lucro com dinheiro emprestado, conseguia 
isenções fiscais ou subscrevia acções. Era complica-
do e moroso entrar nos negócios. Quando se conse-
guia era preciso manter o estatuto alcançado, onde 
outros foram excluídos. Assim, uma sociedade or-
ganizada desta forma origina uma delimitação de 
grupos, o que se reflecte nas estruturas económicas 
do país, tendo em conta que o próprio Estado impõe 
regras que limitam a competição.

MEntAlidAdE PORtuguEsA

A França exerceu forte influência cultural na 
Corte portuguesa. A Europa vivia um período de 
absolutismo, bem aceite em Portugal. A Inquisição 
em Portugal tinha muito poder e aterrorizava os 
portugueses. Como afirma Serrão (1982), é muito 
importante conhecer a mentalidade dos povos. 
Torna-se difícil conhecer com exactidão a mentali-
dade portuguesa da época, contudo através de breves 
separados testemunhos poderemos ter uma ideia da 
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sua mentalidade no século XVIII ( ver páginas 412- 
-414, Vol. V e comparar com a página 126, Vol. VI).

Por exemplo, o Marquês de Torcy afirmava, em 
1684, que os portugueses eram “vivos, dissimulados, 
preguiçosos em extremo e muito superficiais”. Por 
isso não gostavam de viajar nem de se instruir, o 
que lhes dava forte presunção de nada terem a 
aprender com os outros. Tinham inteligência práti-
ca, mas tinham falta de educação e a “tendência 
natural” para a vida amorosa. Estes eram os defei-
tos integrais da nação. (Serrão, 1982:412, Vol. V).

Merveilleux, em 1726, e Silhouette, em 1729, con-
cordavam com a falta de cultura a tendência supers-
ticiosa e a vaidade afectada dos portugueses. Tinham 
a tendência geral de comer e também para a violên-
cia do ciúme conjugal. Considerava que “esta nação 
invejosa em excesso, está atenta aos menores ramos 
do seu comércio, e não descansa enquanto não faz 
naufragar todas as empresas que se formam para a 
utilidade do reino, sobretudo quanto às minas, ma-
nufacturas, e geralmente quanto possa mais tarde 
causar-lhe qualquer prejuízo. Não cessam de impor-
tunar os ministros e os que trabalham, até consegui-
rem os seus fins.” (Serrão, 1982:413, Vol. V).

Alguns viajantes reconheciam as qualidades de 
bondade e de hospitalidade dos portugueses, enfa-
tizando a capacidade de trabalho do povo e a liga-
ção dos mercadores aos seus interesses.

O suíço César de Saussure, que esteve em Lisboa 
em 1730, considerava que o rei D. João V “tinha 
espírito e inteligência, mas faltava-lhe educação, 
pois era impulsivo”. Os portugueses eram, geral-
mente, socialmente vaidosos e na forma de vestir 
queriam dar a ideia de que tinham cultura (usando 
óculos para mostrar que tinham a vista cansada 
por ler muito), mas Saussure considerava-os igno-
rantes, embora tenham espírito e vivacidade.

Desde a Guerra da Restauração que Portugal 
tinha tido uma forte actividade diplomática, tendo 
os reis e ministros uma noção do desenvolvimen- 
to dos outros países, principalmente de França.  
D. João V amava a vida faustosa, que era possível 
devido ao ouro e diamantes recebidos do Brasil. Era 
instruído, falava várias línguas, conhecia os autores 
clássicos e os modernos e amava a música. Criou, 
em 1720, a Academia Real de História. 

Estas críticas acerca da mentalidade portuguesa 
eram sobretudo dirigidas à nobreza, que represen-
tava somente 5% da população, mas que era um 
grupo de grande influência na sociedade portugue-
sa. Portugal era um país agrário com taxas de ili-
teracia extremamente elevadas, pois dados de 1878 
apresentavam uma taxa de 82,4% e em 1900 decres-
ceu para 78,6%. Luís António Verney afirmava em 
O Verdadeiro Método de Estudar (1746) que entre 
os portugueses havia muitas pessoas que “não digo 
ínfima, mas que veste camisa lavada, que não sabe 
ler nem escrever”. “Fora de Portugal vive-se de ou-
tra sorte: são tão raros os plebeus que não sabem 

escrever, como aqui os que o sabem. O mochila, o 
carniceiro, o sapateiro, todos se divertem com os 
seus livros” (in Rómulo de Carvalho, 1996:418).

Com vista a compreender melhor a mentalidade 
da nobreza portuguesa da época, juntamos, no final 
desta comunicação, um pequeno texto de um autor 
português acerca do nobre português do século XVIII.

A Igreja Católica teve uma influência muito 
forte na mentalidade da época. Por exemplo, era 
considerado adequado que uma empresa deveria 
dar, em cada ano, um donativo em dinheiro à Igre-
ja. Não era bom ser rico nem querer enriquecer. O 
custeio de absorção usado por esta empresa podia 
estar relacionada com a mentalidade católica, por-
que um preço de venda justo, não deveria resultar 
do mercado mas ser a soma do “preço” de custo e 
de um lucro justo. Assim, o cálculo do “preço” de 
custo (custo completo do produto) era muito impor-
tante para este modo de pensar, para a mentalidade 
desta sociedade. O estudo deste caso sugere uma 
forte relação entre a contabilidade e a religião/moral.

Naquela época o povo pagava três tipos de im-
postos, isto é, para o Estado, para os nobres e para 
a Igreja. Os nobres recebiam e gastavam o seu di-
nheiro e normalmente tendiam a não enriquecer. 
Não gostavam nem aceitavam bem os mercadores 
ou a actividade comercial. Os clérigos recebiam 
impostos, rendas e donativos e não gastavam o di-
nheiro que recebiam. Assim, podiam juntar grandes 
somas de dinheiro e emprestar a juros para firmas 
como esta.

(Continua)

(*) 8º Congresso Mundial de Historiadores de Contabilidade. Madrid – 
Espanha, 19 a 21 de Julho de 2000.

(1) Os autores desejam agradecer à Profª Susana Gago os comentários e 
sugestões que fez a este trabalho.

(2) De acordo com Lopes de Sá (1998:59 e 60) é o primeiro livro dedica-
do à Contabilidade Industrial.

(3) De acordo com Gago (1995:122 e 123) e Monteage (Boyns et al., 
1997:398).

(4) Não temos provas que o sistema contabilístico da 1ª e 3ª administra-
ções fosse em partida dobrada.

(5) Cimourdain de Oliveira (1942:78) indica que o primeiro livro de 
contabilidade português foi escrito por um autor anónimo no Porto, 
em 1555, sob o título “Tratado da Arte da Arismética Ordenado por 
Bento Fernandes, Mercador e Cidadão do Porto” e impresso na Tipo-
grafia de Fransisco Correia, existindo uma cópia na Biblioteca Muni-
cipal do Porto. Em 1519, Gaspar Nicolas tinha já escrito “Tratado da 
Practica Darismetyca” e de acordo com o seu autor, este livro foi for-
temente inspirado na Summa Arithmetica de Luca Pacioli (1494). 
Contudo, estes dois livros portugueses versam unicamente aritmética. 
Cimourdain de Oliveira (1942:78) indica que, na Revista de Contabi-
lidade e Comércio, ano IV, nº 13 (1936), há uma referência a um livro 
raro dedicado ao estudo de cálculo comercial, intitulado “Flor da 
Arismética necessária, uso dos cambios, & quilatador de ouro & pra-
ta, o mais curioso que tê sahido… Composto por Affoço de Villafanhe, 
Guiral & Pacheco. Em Lisboa. Anno 1624”. Não conhecemos este livro. 
Num artigo de Agosto de 1969 “ Early Portuguese Treatises on Bookke-
ping and Accounts” (Accountancy, pp. 581 and 582) Yamey indica que 
o livro de Bonavie (1758) seguem o livro de Barrême (Traité dês par-
ties doubles…, 1721), que faleceu em 1703. Martim Noel Monteiro 
(1979:62) refere-se ao livro de Gabriel de Sousa (“Norte Mercan y 
crisol de cuentas … “, 1706). De acordo com Jocano e Mandaria este 
tratado foi quase todo copiado de Solorzáno (Idem, p. 64). O livro de 
Bartolomé Salvador de Solorzáno foi publicado, em Madrid, em 1590.

(6) Eram cobrados vários impostos, por exemplo os quintos (um quinto, 
isto é, 20% do valor do ouro).

(7) A décima foi criada em Portugal, em 1654.



11

APOTEC
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TÉCNICOS  
DE CONTABILIDADE

CEHC
CENTRO DE ESTUDOS DE HISTÓRIA  

DA CONTABILIDADE

PRéMiO EnRiquE FERnAndEz PEñA dE HistORiA dA 
COntABilidAdE 2015-2016

A Comissão de História da Contabilidade da AECA, premeia todos os anos 
trabalhos sobre história da contabilidade, em qualquer das línguas ibéricas, pu-
blicados ou apresentados oficialmente em Congressos, Encontros e similares, 
assim como em Universidades, entre 1 de Julho de 2015 e 30 de Junho de 2016.

ACAdEMy OF ACCOunting HistORiAns:
“VAngERMEERsCH MAnusCRiPt AwARd”

Em 1988 a Academia dos Historiadores de Contabilidade instituiu um Prémio 
anual para encorajar jovens professores universitários a fazer investigação his-
tórica em contabilidade.

Assim têm condições de elegibilidade para este prémio, todos os professores 
universitários de contabilidade com o grau de mestre ou doutor obtido nos últimos 
sete anos.

Para mais informações pode contactar “The Academy of Accounting Histo- 
rians”, em www.accounting.rutgers.edu/raw/aah 

14º COngREssO MundiAl dE HistORiAdOREs dE COntABilidAdE 

University Gabriele d’Annunzio – Pescara – Itália
25 a 27 de Junho de 2016

www.wcah2016.org

X EnCuEntRO EstEBAn HERnÁndEz EstEVE dE HistORiA  
dE lA COntABilidAd

las Palmas gran Canaria, 13 e 14 de Outubro

Organizado pelo Departamento de Economía Financeira e Contabilidade da 
Universidade de Las Palmas e da Comisión de Historia de la Contabilidad de 
AECA. 

Alguns EndEREçOs útEis EM HistóRiA dA COntABilidAdE:

Revista electrónica “De Computis” – AECA – Espanha: www.decomputis.org 

Società Italiana di Storia della Ragioneria: www.sisronline.it

The Academy of Accounting Historians: www.accounting.rutgers.edu/raw/aah

Comissão de História de Contabilidade da AECA: www.aecal.org/comisiones/
comisionhc.htm

Accounting History Special Group of the Accounting and Finance Association of 
Australia and New Zealand: www.muprivate.edu.au/index.php?id=156

noVas da História
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“O CHAMAMEntO dE MAtEus” 
de Hendrick ter Brugghen (1621) 102 cm × 137 cm, Centraal Museum, Utreque

Ter Brugghen (1588-1629) pintor do início da Idade de Ouro Holandesa. Viajou para Roma, 
radicou-se depois em Utreque, onde casou e viveu. Rubens numa sua viagem pela Holanda, conside-
rou que só tinha conhecido um pintor, cujo nome era Ter Brugghen. Pintou figuras em tamanho 
natural ao estilo italiano e foi o pintor holandês mais influenciado por Caravaggio.

Neste quadro Brugghen retrata Mateus e a sua chamada para apóstolo de Jesus. Observe-se o 
registo dos impostos e a respectiva pena, bem como o anacronismo das figuras. 

Mateus era um publicano – colector de impostos na Roma Antiga – nos domínios de Herodes 
Antipas, em Cafarnaum, porto da Galileia. E estando sentado na sua tenda à beira do caminho, 
deixou tudo para seguir Jesus que o convidou para ser um dos doze Apóstolos. Autor de um dos 
Evangelhos viveu até 72.

É citado por Marcos e João, como sendo Levi, filho de Alfeu, também colector de impostos.
Em Roma haveria dois níveis de publicanos: imperiais e provinciais. E depois viriam as classes 

mais baixas dos colectores de impostos, as quais eram normalmente preenchidas por naturais da 
própria província. Assim acontecia na Judeia, onde os colectores de impostos eram odiados por duas 
razões: cobrarem impostos aos conterrâneos e serem exploradores dos mesmos. 

No entanto em Roma, esta logística dos impostos, aplicava-se a todo o império, pelo que o mesmo 
sucedia nas outras províncias, apenas com outros protagonistas. 

Manuel Benavente Rodrigues


