
1

Boletim N.º 46 do Centro
de Estudos de História 
da Contabilidade

Outubro de 2009

Edição: APOTEC - 
- Associação Portuguesa de 
Técnicos de Contabilidade

Conselho Editorial:

– Prof. Doutor Rogério
 F. Ferreira
– Manuel J. Benavente 

Rodrigues

Coordenação:

– Isabel Cipriano

APOTEC – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TÉCNICOS DE CONTABILIDADE

CENTRO DE ESTUDOS
DE HISTÓRIA DA CONTABILIDADE

Ana Rita Silva de Serra Faria

(continuação)

RESULTADOS

Desde 1990 até 2003, ou seja, num período de 14 anos, surgiram em Portugal 
250 peças de investigação: 130 publicações (129 em revistas nacionais e 1 numa 
revista internacional), 99 comunicações, 7 Dissertações de Mestrado, 1 livro e 13 
trabalhos concorrentes ao “Prémio de História da Contabilidade Martim Noel Mon-
teiro” do CEHC da APOTEC, como evidencia a tabela n.º 1:

Tabela n.º 1 – Trabalhos de investigação sobre História da Contabilidade
Número

Artigos publicados em jornais e revistas nacionais 129
Artigos publicados por autores portugueses em jornais e revistas internacionais 1
Comunicações apresentadas em doze realizações científicas internacionais(5) 50
Comunicações apresentadas em realizações científicas nacionais 49
Livros 1
Trabalhos concorrentes ao prémio de História da Contabilidade “Martim Noel Monteiro” do CEHC 
da APOTEC 13

Dissertações de Mestrado 7
Teses de Doutoramento 0
Total 250
Fonte: Elaboração própria

A leitura atenta da tabela n.º 1 revela que, a nível nacional, a investigação da 
História da Contabilidade ainda se encontra numa fase incipiente. Embora o núme-
ro de artigos produzidos durante o período em análise tenha sido de 126, dando 
origem a 130 publicações (129 em revistas nacionais e 1 em revistas internacionais), 
a produção média anual não ultrapassou os 9 artigos, tendo-se verificado significa-
tivas variações de ano para ano (vd. tabela n.º 3). Os números evidenciam que esta 
área não é suficientemente atractiva para os académicos portugueses, que continuam 
a privilegiar outras áreas como a Contabilidade Financeira, a Contabilidade Públi-
ca ou a Contabilidade de Gestão. Este mesmo facto é ainda comprovado pelo redu-
zido número de dissertações de mestrado, concluídas já no final período analisado, 
mais precisamente entre 1999 e 2002(6) (facto que pode augurar um futuro mais ri-
sonho para a investigação em História da Contabilidade), que foi de 7, e pela ine-
xistência de teses doutorais(7). Ressaltamos, para efeitos comparativos e salvaguar-
dando as especificidades próprias de cada país, que na nossa vizinha Espanha, país 
que se assume actualmente como um dos mais importantes do mundo neste domínio 
em função do número e da qualidade das suas investigações, entre 1996 e 2001 foram 
registadas 10 teses doutorais (Boyns e Carmona, 2002, p. 149).

Somente a criação de programas de Mestrado e de Doutoramento em Contabilida-
de, onde sejam leccionadas cadeiras de História da Contabilidade(8), poderá contribuir 
para alterar esta situação, e assim estimular as investigações sobre estas matérias.

No que concerne à colaboração de autores portugueses em revistas internacionais,
o panorama é desanimador: somente 1 artigo foi publicado neste período, mais preci-
samente em Junho de 2003, numa prestigiada revista internacional – a Accounting 
Historians Journal. Intitula-se “Corporatism, liberalism and the accounting profession 
in Portugal since 1755” e é da autoria de Lúcia Lima Rodrigues, Delfina Gomes 
(ambas da Universidade do Minho) e Russel Craig (da Australian National Univer-
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sity). Acresce que estes mesmos investigadores foram ainda responsáveis pela publicação, já em 
Novembro de 2004, noutra conceituada revista internacional – a Accounting History, do artigo 
“The Portuguese School of Commerce, 1759-1844: an Exemplar from the Enlightenment”. A dimi-
nuta colaboração dos historiadores de contabilidade portugueses em revistas internacionais con-
trasta com a sua elevada participação em eventos de idêntica natureza, tendo estes apresentado 24 
comunicações em 12 realizações internacionais(9).

Digno de menção é também o facto de, neste período de 14 anos, apenas ter sido editada no 
território nacional, e em língua portuguesa, 1 obra sobre História da Contabilidade(10). Trata-se de 
“História Geral e das Doutrinas da Contabilidade”, da autoria do insigne Professor António Lopes 
de Sá, editada em Portugal em 1998 (2.ª edição ampliada) pela Vislis Editores.

A tabela n.º 2 apresenta a distribuição pelas revistas anteriormente mencionadas dos artigos 
sobre a temática em estudo.

Tabela n.º 2 – Publicações por revista
Título da Revista Publicações

Número % total
Nacionais
Jornal de Contabilidade 36 27,9%
Revista de Contabilidade e Comércio 32 24,8%
Jornal do Técnico de Contas e da Empresa 20 15,5%
Boletim do CEHC 12 9,3%
Boletim da CROC/R&E 10 7,8%
Estudos do ISCAA 9 7,0%
TOC 6 4,6%
RCF 3 2,3%
Boletim APECA 1 0,8%
Eurocontas 0 0%
Estudos de Gestão 0 0%
Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão 0 0%
Total 129 100%
Internacionais
Accounting Historians Journal 1 100%
Total 1 100%
Fonte: Elaboração própria

A sua análise revela que, entre 1990 e 2003, as 12 revistas técnicas/científicas nacionais exa-
minadas publicaram 129 artigos sobre a história da Contabilidade (4 deles alvo de dupla publi-
cação). A revista que regista um maior número de artigos neste ramo do saber é o Jornal de 
Contabilidade, que completou 27 anos de existência em 2004, tendo publicado 36 artigos (27,9%), 
seguindo-se a Revista de Contabilidade e Comércio, fundada em 1933(11) com 32 artigos (24,8%) e 
o Jornal do Técnico de Contas e da Empresa, cuja edição cessou precisamente em Dezembro de 
2003, após 36 anos de edição mensal regular, com 20 artigos (15,5%). No quarto lugar, no que 
respeita ao número de publicações, surge o Boletim do CEHC com 12 artigos (9,3%), apesar de
a sua edição ter sido iniciada apenas em 1997. Considerando em conjunto os dois Boletins da 
APOTEC (JC e Boletim do CEHC) maior relevo adquire a contribuição desta instituição de utili-
dade pública para a divulgação das matérias históricas da Contabilidade em Portugal.

Com 10 ou menos artigos surgem o Boletim da CROC/Revista R&E (10; 7,8%), a revista Estudos 
do I.S.C.A.A. (9; 7%), a revista TOC (6; 4,6%), a RCF (3; 2,3%) e o Boletim APECA (1; 0,8%). É de 
salientar que, à excepção do Boletim APECA (lançado em 1988), estas revistas surgem ou em plena 
década de 90 (Boletim da CROC, 2.ª série, 1994; Estudos do I.S.C.A.A., 1995; Revista de Contabili-
dade e Finanças, 2.ª série, 1996; Revisores & Empresas, 1998) ou já no século XXI, como é o caso da 
revista TOC, que começou a ser publicada em 2000, pelo que qualquer interpretação deve tomar em 
consideração este facto. Por fim, realçamos que 7(12) dos 9 textos publicados pela revista “Estudos do 
I.S.C.A.A.” são reproduções de comunicações relativas à personalidade e obra de Jaime Lopes Amorim, 
apresentadas num evento organizado, em 10 de Outubro de 1992, pelos ISCA’s para comemorar o 
centenário do seu nascimento, que decorreu no ISCA de Aveiro. Estas comunicações seriam converti-
das em livro apenas em 1995, quando do lançamento do primeiro número da revista, o que contribuiu, 
juntamente com outros factores, para que, nesse ano, o número de publicações atingisse o seu auge.

Tabela n.º 3 – Publicações por anos  (em revistas nacionais e internacionais)
Ano N.º artigos %

1990 1 0,8%
1991 0 0%
1992 5 4%
1993 5 4%
1994 6 4,8%
1995 20(13) 15,9%
1996 6 4,8%
1997 7(14) 5,5%
1998 9 7,1%
1999 14 11,1%
2000 11(15) 8,7%
2001 9 7,1%
2002 16 12,7%
2003 17 13,5%
Total 126 100%
Fonte: Elaboração própria
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Como se depreende da tabela n.º 3, os anos de 1990 e 1991 foram pouco prolíferos. A partir de 
1992 os textos publicados sobre as matérias históricas da Contabilidade aumentam, fixando-se, 
nesse ano, em 5, número que se mantém em 1993, e em 6 em 1994. O ano de 1995 foi um ano ex-
cepcional para a investigação da História da Contabilidade portuguesa, atingindo-se o recorde em 
número de artigos publicados. Porém, salvo erro e omissão, não foram apresentadas comunicações 
sobre História da Contabilidade em eventos nacionais ou internacionais. Tal marca “histórica” deve-se 
não só ao motivo anteriormente assinalado, mas também à divulgação, no Jornal de Contabilidade, 
de seis escritos de Manuel Benavente (2.º lugar na tabela dos autores que maior número de artigos 
publicaram) sobre Contabilidade Pública, bem como à publicação, por parte da RCC, de 3 comuni-
cações sobre História da Contabilidade, apresentadas no V Congresso de Contabilidade dos ISCA’s, 
realizado em 1994. Duas delas foram publicadas num anexo, que a RCC aditou ao seu n.º 205, e 
que incluía, ainda, uma colectânea de artigos publicados em anteriores números da Revista (2 da-
tados de 1994, 1 de 1993 e outros 2 anteriores a 1990(16)), com a dupla finalidade de comemorar o 
meio milénio da obra de Luca Pacioli e homenagear o Professor Gonçalves da Silva.

Ressalte-se que, entre 1992 e 1995, período em que, por ocasião da comemoração do quinto 
centenário da publicação da Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita, 
surgiram por todo o mundo estudos sobre Luca Pacioli, foram publicados em Portugal apenas 5 
estudos sobre essa temática (14% dos artigos publicados nesse período), sendo que 2 deles devem-se 
a não nacionais. Em idêntico período, em Espanha, essa percentagem elevou-se a 24% (Hernández 
Esteve, ap. Boyns e Carmona, 2002). Mas, apesar do reduzido número de publicações, o evento foi 
devidamente assinalado, tanto nas edições dos Congressos de Contabilidade dos ISCA’s realizados 
no período, como numa sessão comemorativa promovida pela APOTEC em Novembro de 1994 
relativa ao “V Centenário da Summa...”.

Em 1996, o número de publicações decresce para 6, registando um incremento nos 3 anos se-
guintes. Em 1998, ano em que se publicaram 9 artigos, realizou-se o VII Congresso de Contabili-
dade, organizado pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra (ISCAC), 
onde foram apresentadas 3 comunicações sobre matérias históricas, e a I Jornada de História da 
Contabilidade, promovida pelo CEHC da APOTEC, que contou com 16 comunicações. Nesse mes-
mo ano, Portugal esteve representado no Seminário Prolatino de Contabilidade, em Belo Horizon-
te, Brasil, com 2 comunicações.

Os anos de 2000 e 2001 foram de retrocesso para a investigação da História da Contabilidade: 
foram produzidos somente 11 e 9 artigos, respectivamente. O biénio que se sucedeu testemunhou o 
renascer da pesquisa nesta área, tendo sido produzidos em 2002 e 2003 mais de um quarto dos 
trabalhos analisados. Neste biénio é de realçar o contributo do Professor Hernâni Carqueja
(1.º lugar na tabela dos autores mais prolíferos), que brindou os leitores com 14 escritos, 8
deles biografias de personalidades do mundo da Contabilidade, vindos a lume na revista Reviso-
res & Empresas. O ano de 2002 foi especialmente fértil em eventos de interesse para os historia-
dores de Contabilidade, sendo de destacar a II Jornada de História da Contabilidade, onde foram 
apresentadas 10 comunicações, 7 delas da autoria de portugueses, assim como o 3.º Workshop on 
Accounting in Historical Perspective, organizado pelo European Institute for Advanced Studies in 
Management (Bélgica) e pela APOTEC, que decorreu em Lisboa em Dezembro, onde foram pro-
nunciadas 22 comunicações, sendo 3 delas de autores nacionais. Ainda nesse ano, realizou-se o
IX Congresso de Contabilidade, organizado pelo Instituto Superior de Contabilidade e Adminis-
tração do Porto (ISCAP), onde foram apresentadas 4 comunicações portuguesas sobre a temática 
em questão, e os estudiosos portugueses marcaram presença no 9.º Congresso Mundial de Histo-
riadores de Contabilidade, na Austrália, onde proferiram 5 comunicações, 4 delas exclusivamente 
dedicadas à História da Contabilidade portuguesa. No último ano do período analisado não foi 
apresentada qualquer comunicação em território nacional, mas os académicos portugueses não 
deixaram de estar presentes em 3 eventos internacionais, onde apresentaram 6 comunicações.

As tabelas n.º 4 e n.º 5 apresentam os 8 autores mais proeminentes, no que concerne ao núme-
ro de publicações e de comunicações, respectivamente.

Tabela n.º 4 – Publicações por autor (em revistas nacionais e internacionais)

Nome do Autor
Número 
ajustado

% 
total

Número 
total

Filiação institucional
actual

Hernâni Olímpio Carqueja 23 18,2% 23 Faculdade de Economia do Porto* 
Manuel Benavente Rodrigues 17 13,5% 17 CEHC da APOTEC*
António Lopes de Sá 14 11,1% 14 Academia Brasileira de Ciências Contábeis*
Joaquim Cunha Guimarães 5,33 4,2% 6 Universidade do Minho*
José Fernandes de Sousa 5 4% 5 ISCA Aveiro*
Rogério Fernandes Ferreira 5 4% 5 Professor Catedrático Jubilado do ISEG*
Fernando M. Lamouroux 4,5 3,6% 5 Universidade de Salamanca
Fernando da Conceição Lopes 4 3,2% 4 Instituto Comercial de Lisboa (actual ISCAL)
Outros 48,17 38,2% - -
Total 126 100% - -
Fonte: Elaboração própria
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Tabela n.º 5 – Comunicações por autor (em eventos nacionais e internacionais)

Nome do Autor
Número 
ajustado

% 
Número 

total
Filiação institucional

actual
Manuel Benavente Rodrigues 7,75 7,8% 9 CEHC da APOTEC*
Delfina Rocha Gomes 6,83 6,9% 10 Universidade do Minho*
António Pires Caiado 4 4,1% 5 ISEG*
Esteban Hernández Esteve 4 4,1% 4 AECA
Maria da Conceição Marques 4 4,1% 4 ISCAC
Fernando M. Lamouroux 3 3% 3 Universidade de Salamanca
Hernâni O. Carqueja 3 3% 3 Faculdade de Economia do Porto* 
Joaquim Cunha Guimarães 3 3% 3 Universidade do Minho*
Outros 63,42 64,1% - -
Total 99 100% - -
Fonte: Elaboração própria

A análise das tabelas anteriores revela que, à semelhança do que sucede noutros ramos da 
Contabilidade, a investigação do seu passado está dependente de um número reduzido de estudio-
sos. Esta situação é manifesta tanto nas publicações como nas comunicações, sendo ainda mais 
notória nas primeiras, com apenas 8 indivíduos responsáveis por mais de 60% da produção na-
cional. Estes encontram-se, na sua maioria, ligados ao ensino, leccionando cadeiras de Contabili-
dade ou de História, e/ou a unidades de investigação (v.g. Centro de Estudos de História da 
Contabilidade da APOTEC), sendo este o caso dos autores assinalados com asterisco. Este factor 
é muito importante pois os empregadores institucionais fornecem, como salientam Heck et al. (1986, 
ap. Anderson, 2002, p. 8), «um ambiente de investigação apropriado, recursos e incentivos», crian-
do condições para o aparecimento de estudos e investigações.

É de realçar a presença de 2 autores de nacionalidade espanhola entre os autores mais produ-
tivos nesta área e período, designadamente Fernando Lamouroux (4,5 artigos e 3 comunicações) e 
Hernández Esteve (2 artigos e 4 comunicações). Também o Professor Lopes de Sá, eminente cidadão 
brasileiro e português, Presidente Honorário do CEHC da APOTEC e autor da única obra exclusi-
vamente dedicada à História da Contabilidade editada em Portugal no período em análise(17), 
ocupa um lugar de destaque nesta área, tendo produzido 14 artigos e apresentado 1 comunicação.

Quanto aos restantes autores, responsáveis por menos de 40% dos artigos e 64% das comuni-
cações, nem todos são ocasionais nesta área, cabendo aqui destacar, no período em análise, as 
valiosas contribuições, quer em artigos, quer em comunicações, de José Marques de Almeida, An-
tónio Pires de Carvalho, José Fernandes de Sousa, Yumara Vasconcelos, Adriano Vasco Rodrigues, 
José Matos Carvalho, Maria de Fátima Conde, Lúcia Lima Rodrigues, Judite Paixão, Joaquim 
Cochicho, e tantos outros.

(*) Comunicação apresentada na III Jornada de História de Contabilidade da APOTEC, Lisboa, 2006.
(5) Engloba comunicações apresentadas, por nacionais e não nacionais, em eventos internacionais que tiveram lugar no 

território nacional e comunicações apresentadas por nacionais em eventos internacionais decorridos no estrangeiro.
(6) De acordo com a informação disponibilizada pelos estabelecimentos de ensino superior, ao longo de 2003 não foi defen-

dida qualquer dissertação sobre matérias históricas da Contabilidade.
(7) Temos, no entanto, conhecimento de que se encontra em curso uma tese de doutoramento, registada em 2001, com o 

título provisório de “Accounting Practices in Portugal (1750-1850)”, cuja autora é Delfina Gomes, da Universidade do 
Minho.

(8) Que tenhamos conhecimento, apenas um estabelecimento de ensino superior – a Universidade do Minho – dispõe de 
uma disciplina inteiramente dedicada à História da Contabilidade inserida no curso de Mestrado em Contabilidade e 
Auditoria, sob o título “Contabilidade – Evolução Histórica e sua Filosofia”.

(9) A propósito da colaboração de investigadores portugueses em publicações internacionais, não podemos deixar de fazer 
referência a um artigo de Manuel Benavente publicado, em 2000, no Jornal de Contabilidade, igualmente inserto na 
obra “Accounting and History”, editada pela AECA, em 2000, sob o título “Extinction of Erário Régio in 1832 (the 
ancient Portuguese Exchequer)”.

(10) Temos conhecimento que, no princípio de 2005, será editado um livro intitulado “História da Contabilidade em Portu-
gal: Reflexões e Homenagens” da autoria de Joaquim Cunha Guimarães.

(11) Não obstante, não foi editado qualquer número desta revista entre 1987 e 1992, inclusive.
(12) Para efeitos estatísticos contaram-se apenas seis, já que um deles, intitulado “Lopes Amorim e a Escola do Porto”, 

havia sido publicado em 1993 no JTCE.
(13) Exclui o artigo referenciado na nota anterior, publicado em 1993.
(14) Exclui os dois artigos que, nesse ano, foram objecto de dupla publicação. 
(15) Exclui um artigo que já havia sido publicado em 1996.
(16) Uma vez que estes estudos foram publicados pela primeira vez antes de 1990, ano que marca o início do estudo, não 

foram considerados no mesmo.
(17) Além da referida obra, o Professor Lopes de Sá publicou as seguintes:
 – Historia da Contabilidade – Volumes I, II, III, Editora Presidente, Brasília, 1960.
 – Aspectos Contábeis no período da Inconfidência Mineira, ESAF, Ministério da Fazenda, Brasília, 1980.
 – Origens da Contabilidade, editora UNA, Belo Horizonte, 1990.
 – História Geral e das Doutrinas da Contabilidade, Editora ATLAS, São Paulo, 1997, e editora Vislis, Lisboa, 1998.
 – Pré-História Contábil Brasileira, edição da Fundação Visconde de Cairu, Bahia, 1998.
 – Luca Pacioli – Um Mestre do Renascimento, UNIGRANRIO Editora, 2003 e segunda edição Fundação Brasileira de 

Contabilidade, Brasília, 2004.

(continua)
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A AUDITORIA E AS FRAUDES:
UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA(*)

Armindo Costa

(continuação)

1750-1767 – COMPANHIAS POMBALINAS

O florescimento do comércio, nomeadamente de escravos, suscitado pelo desenvolvimento das 
Américas e do Brasil, e o arranque no nosso País da revolução industrial que florescia na Inglaterra 
já há alguns anos, propiciava amplas oportunidades de criação de riqueza; Portugal detinha grandes 
colónias abastecedoras mas não participava no comércio de e para esses domínios entregue sobre-
tudo a ingleses, franceses e holandeses. As nossas costas eram impunemente saqueadas de bens e 
pessoas.

Por volta de 1755, em Portugal, eram poucas as fábricas privadas a laborar para além da 
Companhia das Sedas (Rodrigues, L, p 172). A criação de grandes Companhias que, embora en-
tregues à gestão de particulares, estavam ligadas à Coroa e contribuiam para as suas receitas 
foram dinamizadas pelo Marquês de Pombal, que também participava como sócio dessas Compa-
nhias. Os capitais destas empresas eram inteiramente privados, mas os seus estatutos eram casuis-
ticamente negociados com o Rei, não podendo constituir-se sem a sua autorização prévia. O con-
tributo destas sociedades para a Coroa era fixado à partida, não dependendo dos lucros, que eram 
livremente partilhados pelos sócios. O lema na altura, que se prolongou durante muito tempo, era 
que o segredo é a alma do negócio e as Companhias deviam ser protegidas de qualquer tipo de 
devassa externa ou de prestação de contas.

A primeira companhia criada pelo Marquês, com vista à comercialização de escravos e outras 
mercadorias entre a Guiné e Angola e o Brasil, a Companhia de Grão Pará e Maranhão, (1755) 
tinha fixadas nos seus estatutos normas que a protegiam de qualquer tipo de auditoria vinda do 
exterior. Era completamente autónoma e representava o próprio rei nos locais onde tinha o mono-
pólio do comércio:

“Em caso algum podem ser pedidas contas à companhia de tudo o que a ela tocar ou do que 
cobrar. Internamente, os Deputados que saírem devem prestar contas aos que entrarem. … E 
sucedendo falecerem na América ou noutra parte, os administradores e feitores da mesma 
Companhia, não poderão nunca intrometer-se na arrecadação dos seus livros e espólios, os 
juízes dos defuntos, (…) ou quaisquer outros que não sejam o da Administração da Companhia 
nos respectivos lugares onde os sobreditos administradores falecerem.” (Estatutos da Companhia 
Grão-Pará e Maranhão, em Carreira, 1982, Companhias Pombalinas)

Era assim interdita a fiscalização externa aos negócios da Companhia mas, internamente, cada 
um dos administradores devia prestar contas da sua gestão, em primeira mão aos contadores da 
companhia; estes, por sua vez, preparavam as contas para serem auditadas pelos sócios. Daí a 
grande necessidade de contadores que havia para as várias Companhias entretanto criadas e a 
criação da Escola do Comércio (1759) para a formação dos contadores.

Em Portugal não havia, na altura, contadores preparados para a missão de contabilizar e 
controlar(2).

A criação da Junta de Comércio (1755), para preparar tecnicamente a nova classe de comer-
ciantes, e a Aula de Comércio para preparar os contadores-auditores, foram algumas das respostas 
encontradas pelo Marquês para desenvolver as classes de comerciantes e contadores que ele consi-
derava essenciais para o desenvolvimento do País.

Por carta de lei de 1770, foram fixados honorários mínimos aos guarda–livros durante os
três primeiros anos de actividade: primeiro ano 72,000 reis; 2º ano 96,000 reis e terceiro ano 
120,000 réis; (Rodrigues, L., p174).

Neste período e nos seguintes a mentalidade liberal dominante parecia desaconselhar a intro-
missão de auditores externos nas empresas embora a sua necessidade interna relativamente aos 
gestores delegados fosse uma necessidade sentida.
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1867 a 1890 – CRIAÇÃO DE SOCIEDADES ANÓNIMAS

Apesar das ideias do liberalismo, consubstanciadas no “laissez faire laissez passer” estarem 
gradualmente a expandir-se e a conquistar adeptos, em 1833, um pouco contra a corrente domi-
nante, foi publicado o chamado Código Comercial de Ferreira Borges, que continha algumas 
medidas reguladoras da contabilidade e dos contabilistas.

Em 1844, foi publicado em Inglaterra o Joint Stock Companies Act que previa a criação de 
sociedades anónimas, com as seguintes características (Day, 2005 p:3):

– A sua criação deixava de estar dependente de autorização do Rei;
– A contabilidade era obrigatória;
– Era também obrigatória apresentação de um balanço aos accionistas;
– Não era obrigatória a apresentação de uma conta de lucros e perdas;
– Previa-se a existência de um órgão de fiscalização (Conselho Fiscal) constituído por accionis-

tas, os quais por vezes tinham de recorrer a terceiros por não estarem preparados para o 
exercício de tais funções.

A liberdade de gestão das empresas, neste período, era de tal forma considerada positiva que, 
logo em 1856, um novo regulamento foi publicado em Inglaterra, The Joint Stock Companies 
Act of 1856, deixando cair as exigências de contabilidade obrigatória e dos conselhos fiscais, o 
que só viria a ser retomado noutro período crítico, já nos finais do século (1900-Companies 
Act).

Edey e Panitpakdi (1956), justificavam a não obrigatoriedade da auditoria nas seguintes ra-
zões:

. O desejo do Estado não interferir demasiado na gestão das empresas privadas;

. O pouco desenvolvimento das técnicas contabilísticas;

. A inexistência de normas de auditoria.

Na Espanha estas sociedades anónimas foram criadas em 1857 e em Portugal dez anos depois 
por lei de 22 de Junho de 1867.

De tipologia semelhante às empresas inglesas, também entre nós a lei previa a existência de 
um órgão denominado Conselho Fiscal para o qual estavam previstas as seguintes funções:

1 – Examinar sempre que o julgassem conveniente a escrituração da sociedade;
2 – Convocar a Assembleia Geral;
3 – Assistir, com voto consultivo, às sessões da Direcção;
4 – Fiscalizar a Administração;
5 – Dar parecer sobre o balanço, inventário e relatório;
O Código das Sociedades Comerciais de 1888, veio alargar as funções deste órgão conselho 
fiscal a:
6 – Verificação do cumprimento dos estatutos relativamente às condições estabelecidas para a 

participação nas Assembleias Gerais;
7 – Vigiar as operações de liquidação;
8 – Vigiar o cumprimento da lei e dos estatutos por parte da direcção.

Relativamente às regras contabilísticas e na linha do liberalismo já então perfeitamente insta-
lado, a contabilidade podia ser efectuada por qualquer pessoa, não se exigindo qualificações ou 
estudos específicos para assumir as funções.

Praticamente desde logo começou a contestação à inoperância deste tipo de órgão de fiscali-
zação. Os ecos da inoperância deste órgão de fiscalização, integrado apenas por accionistas chega-
ram aos nossos dias, tendo este órgão sobrevivido mesmo quando já, nos anos 70 do século XX 
teve de partilhar as funções com o auditor externo entretanto tornado obrigatório para estas socie-
dades.

(*) Comunicação apresentada na III Jornada de História da Contabilidade da APOTEC, Lisboa, 2006.
(2) O primeiro contabilista da Companhia Grão-Pará e Maranhão era um francês que preparou os portugueses 

que o vieram substituir (Oliveira, citado por Rodrigues, L, p172)

(continua)
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PROFESSOR ARMANDINO ROCHA

Aos 74 anos faleceu o professor Armandino Cordeiro Santos Rocha, professor cate-
drático da Universidade do Minho e ex-conselheiro do Centro de Estudos. Grande homem 
da Contabilidade e da Universidade, com o seu exemplo conquistou muitos discípulos. 
À família enlutada apresentamos os nossos sentidos pêsames.

PRÉMIO ENRIQUE FERNANDEZ PEÑA DE HISTORIA
DA CONTABILIDADE 2010

A Comissão de História da Contabilidade da AECA, presidida pelo Professor Esteban 
Hernandez Esteve, premeia todos os anos trabalhos sobre história da contabilidade, em 
qualquer das línguas ibéricas, publicados ou apresentados oficialmente em Congressos, 
Encontros e similares, assim como em Universidades, entre 1 de Julho de 2009 e 30 de 
Junho de 2010.

ACADEMY OF ACCOUNTING HISTORIANS:
“VANGERMEERSCH MANUSCRIPT AWARD”

Em 1988 a Academia dos Historiadores de Contabilidade instituiu um Prémio para 
encorajar jovens professores universitários a fazer investigação histórica em contabili-
dade.

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

Para mais informações pode contactar “The Academy of Accounting Historians”,
The University of Alabama, Box 870220, Tuscaloosa, AL, USA 35487 ou em
www.accounting.rutgers.edu/raw/aah

REVISTA ACCOUNTING HISTORY
Pedido de comunicações

tema: Histórias da pesquisa contabilística

Os editores da revista, Alan Richardson e Joni Young, solicitam comunicações em 
língua inglesa a ser enviadas até 31 de Outubro de 2009. Os subtemas propostos, e outras 
informações poderão ser consultados no site da revista indicado nesta página.

13.º CONGRESSO MUNDIAL DE HISTORIADORES DE CONTABILIDADE
A REALIZAR NO REINO UNIDO EM JULHO DE 2012
NA NEWCASTLE UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL

Mais informações em: www.ncl.ac.uk/nubs/about/events/accountinghistorians

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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ARTE E CONTABILIDADE

CENA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
NUM RELEVO DE ROMA 

Não tendo sobrevivido até hoje, obras da antiguidade 
clássica, teorizando sobre contabilidade ou gestão da 
época, foi Simon Stevin, grande matemático flamengo, 
o primeiro a reflectir sobre a organização contabilística 
romana (1608).

Embora sem a racionalidade moderna, dado atender a 
outros paradigmas, a economia privada romana assentava 
já em três sectores de actividade: terra, comércio e finanças, 
ou seja, exploração do solo e respectivos recursos, trocas e 
meios de transporte de proximidade e intercontinentais e 
financiamento oneroso dos negócios.

MB
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