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BReve HistóRiA dA CoMPAnHiA dA FáBRiCA dAs sedAs

A empresa privada Companhia da Fábrica das Sedas foi criada em 1734. 
Três anos antes, o francês Robert Godin tinha pedido autorização para a 
sua instalação, tentando obter apoio financeiro junto de pessoas com fundos. 
Até à sua falência em 1750, quando se tornou propriedade do Estado a 
companhia teve três administrações:

1ª administração – de Outubro de 1734 a Janeiro de 1745
2ª administração – de Fevereiro de 1745 a Outubro de 1747
3ª administração – de Novembro de 1747 a Maio de 1750

Depois de Maio de 1750, a fábrica passou a designar-se por Real Fábri-
ca das Sedas e terminou a sua actividade em Julho de 1834.

Acúrsio das Neves, o maior historiador da Real Fábrica das Sedas, diz- 
-nos que pelos anos de 1730 ou 1731 apareceu no nosso país Robert Godin, 
francês, com o projecto de levantar as fábricas de seda em Portugal. Porém, 
a data de chegada de Godin a Portugal deverá ser antecipada para 1727. 
De facto, nesse ano o embaixador português Conde de Tarouca, acompanha-
do pelo Padre Thomaz da Silva, contrataram em Praga o francês Robert 
Godin que com o seu sogro Claudio Gilbert dirigiam ali as fábricas de seda, 
debaixo da protecção do Imperador da Alemanha Frederico Guilherme I.

A primeira petição de Robert Godin para estabelecer uma fábrica de sedas, 
em Lisboa data de 17 de Janeiro de 1731 e a segunda de 17 de Julho de 
1732. A proposta de substituição de produtos estrangeiros era um requisito 
fundamental para obter o despacho favorável com garantia de privilégios. 
Assim, de acordo com o parecer do Cardeal da Mota, ministro de D. João V, 
o rei, após algumas provas dadas por parte de Godin, autorizou a instalação 
da fábrica em 13 de Fevereiro de 1734, tendo sido passado alvará em 13 de 
Dezembro, com uma série de privilégios garantidos por vinte anos: as peque-
nas unidades existentes podiam manter-se mas a instalação de outras estava 

Concluímos neste número, a publicação desta comunicação que 
representou a APoteC já no distante ano de 2000, mais 

concretamente no 8º Congresso Mundial de Historiadores de 
Contabilidade em Madrid – espanha, 19 a 21 de Julho de 2000, 

organizado pela AeCA e que constituiu um importante contributo 
para o estudo da escrituração contabilística da Companhia da 

Fábrica das sedas – 2ª Administração – 1745-1747
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vedado, dado o monopólio exclusivo do francês; foi-lhe 
conferida posse administrativa dos terrenos, casas ou 
armazéns necessários à sua instalação; isenção fiscal 
por dez anos, com excepção para as taxas de exportação; 
aos trabalhadores foram garantidos privilégios com 
dispensa do serviço militar; foi autorizada a estampa-
gem dos títulos e armas reais nos produtos. Como 
contrapartidas principais destacam-se: a obrigatorie-
dade de preferir sempre a matéria-prima e mão-de-obra 
nacionais, em especial no caso dos aprendizes; a acei-
tação e o pagamento de um juiz conservador nomeado 
pelo Estado; a vistoria anual da fábrica; submeter à 
aprovação real o regimento da fábrica. Pode-se afirmar 
que foram aceites todas as condições propostas pelo 
francês. Godin reuniu capitais e constituiu sociedade 
com vários homens na sua maioria ligados ao comércio. 
Para trabalhar na fábrica vieram alguns mestres do 
estrangeiro, principalmente franceses e italianos, alguns 
deles especializados na construção e montagem de tea-
res. A fábrica instalou-se provisoriamente na Fonte 
Santa, em Lisboa, onde Godin residia. Em 1741 ficou 
concluído o novo edifício da fábrica situado no Rato, 
cujo projecto foi de Carlos Mardel. Importa referir o 
facto de na construção do edifício ter sido despendido 
cerca de metade do capital da sociedade o que testemu-
nha a mentalidade da época joanina em relação à in-
dústria. Assim, o descalabro laboral e financeiro desde 
o início se anunciou na fábrica com os elevados custos 
do imóvel e na formação do pessoal. Numa carta que 
Sebastião José de Carvalho e Melo escreveu de Londres, 
em 1741 criticou a estratégia adoptada e manifestou 
preocupação pela falta de aproveitamento de conjuntu-
ras internacionais favoráveis. Ao contrário da grande 
e cara fábrica do Rato, em Londres, ele unicamente 
podia encontrar fábricas pequenas e baratas.

Em Agosto de 1741 a criação da Companhia da 
China foi autorizada, de modo a se poder obter seda e 
a existirem relações comercias com a China e Macau, 
com privilégios durante dezasseis anos. Em 1745 o 
privilégio de isenção de determinados direitos foi esten-
dido por mais 10 anos. A 14 de Maio de 1750, Vasco 
Lourenço Veloso, administrador da fábrica, agora pro-
priedade do Estado, foi nomeado pela Fazenda Real.

O capital da companhia era constituído por acções 
de 400$000 réis. Com a chegada de novos sócios (inte-
ressados) o capital era aumentado. O primeiro foi Ma- 
noel da Silva Tojal com 5 acções em 8 de Outubro de 
1734, o segundo foi Domingos da Cruz também com 5 
acções a 11 de Outubro. No fim deste mês, o capital era 
de 16:000$000 (40 acções). Em Junho de 1735 o custo 
da construção das casas era de 32:852$595 1/2. O ca-
pital crescia à medida que as casas iam sendo constru-
ídas. Em Maio de 1742, o capital era de 61:200$000 
(153 acções)(8). Em breve tiveram de pedir dinheiro em-
prestado, pagando juros. De acordo com uma notificação 
do juiz conservador da Fábrica das Sedas apresentada 
ao caixa e administrador, Manuel Nunes da Silva Tojal, 
para que se examinasse os livros contabilísticos e se 
determinasse as receitas, despesas e lucros(9), em Agosto 
de 1744 a companhia apresentava um prejuízo de 
18:796$990 desde o princípio (Macedo 1982:259).

No princípio, os administradores eram carregados, 
isto é ficavam responsáveis, pelas existências e créditos. 

A pessoa responsável pelas vendas, era carregada com 
os produtos acabados e recebia o dinheiro para entregar 
à companhia para ser descarregado (havia um controlo 
de quantidade). No fim do período de administração as 
vendas eram registadas e carregadas à administração.

O montante de juros variava entre 4 e 6,5 por cen-
to, o que era muito alto. Os credores eram geralmente 
clérigos. Nesta época estas transacções eram realizadas 
sob grande segredo. Estas taxas de juro entravam no 
cálculo do custo dos produtos.

Alguns dos sócios eram: Manoel Nunes da Silva 
Tojal, Manoel de Sande e Vasconcellos, Francisco 
Xavier Ferraz de Oliveira, João da Costa Carneiro, 
Manuel da Costa Pinheiro, Domingos da Silva Vieira, 
D. Gabriel António Gomes, Christiano Stoqueler e 
Domingos da Cruz Lisboa.

Convém esclarecer que Robert Godin não era sócio 
da companhia. Ele recebia trimestralmente 120$000. 
A 2ª Administração, que iniciou a sua actividade a 1 
de Fevereiro de 1745, tinha os seguintes administra-
dores: Manoel de Sande e Vasconcelos, Christiano 
Stoqueler e Manoel Nunes da Silva Tojal. O contabi-
lista era Nicolao Julio Cortinovis.

LivRos de ContABiLidAde dA CoMPAnHiA 
dA FáBRiCA dAs sedAs

O livro da Torre do Tombo/Arquivos Nacionais 
(1995) apresenta o inventário dos livros de contabili-
dade da Real Fábrica das Sedas. O espólio é muito 
bom: 1115 livros de contabilidade, ou seja, 877 da Real 
Fábrica e 238 das Fábricas Anexas.(10) No primeiro 
grupo estão incluídos 34 livros de contabilidade da 
Companhia da Fábrica das Sedas. Escolhemos o pe-
ríodo da 2ª administração (1745-1747) porque os livros 
principais existentes (Razão, Diário e Inventário) eram 
deste período. É a seguinte a relação de livros das três 
administrações, sendo alguns comuns a duas ou três 
administrações:

1 2 3 1,2 2,3 1,2,3 total
Livros principais de 
contabilidade 3 3

Livros auxiliares de 
contabilidade 5 4 3 2 3 17

Armazém de seda crua 1 3 4
Armazém de seda tinta 2 1 1 4
Vendas 1 1 3 1 6
Total 7 10 10 2 2 3 34

Os livros auxiliares de contabilidade (contadoria) 
são os seguintes: caixa, conta do que custou a casa, 
entrada de sócios, folhas de juros pertencentes aos 
interessados, contas correntes de sócios, livro de com-
pras feitas fora do Reino, carregamentos, borrador de 
devedores, vencimentos de contramestres e borrador 
de várias contas. No armazém de seda crua e materiais, 
os livros inventariados são os seguintes: entrada e 
saída de seda e mais géneros, entrada e saída de seda 
para a fábrica das meias e conta dos tintureiros. Os 
livros de armazém de seda tinta incluem o livro de 
entrada e saída e mais géneros e o livro de facturas da 
fábrica. Neste último era calculado o custo de fazenda 
de seda de cada ordem de produção. Nas vendas, o 
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livro de armazém de vendas regista a entrada e saída 
das fazendas de seda e na loja da Companhia na Rua 
dos Douradores os livros registavam a entrada e saída 
das fazendas de seda e o borrador das vendas da loja. 

Esta lista de livros baseou-se na publicação de 
Arquivos Nacionais / Torre do Tombo (1995:43-45).

sisteMA ContABiLístiCo dA CoMPAnHiA

O sistema contabilístico era um sistema integrado, 
funcionando em partida dobrada, que utilizava um 
sistema de custeio por tarefa calculando o custo total 
dos produtos (custo completo) e também o custo uni-
tário. A conta nuclear era Fazendas em ser na mão da 
Administração da venda das fazendas da fábrica, que 
correspondia a uma conta de produtos acabados.

O cálculo do custo de cada ordem de produção era 
registado no livro de facturas da fábrica. Por exemplo, 
o registo da ordem nº 1, feito em 28 de Fevereiro de 
1745, é o seguinte:

28 de Fevreiro (sic) de 1745

Compta do custo de 20 pessas de seda de varias qua-
lidades que sahirão dos Theares da Fabrica neste mês 
de fevreiro: a saber

Nº 1 1 Pessa
66 1/2 Côvados de Brilhante cor de cinza fabricada no
Thear nº 76 por Vicente Febregat
a 9 arr. 15 onças pezo da pessa
a – “ 10 ” quebra
a 10 “ 9 ” de seda @(11) 400 rs. rs. 46$250
salario ao official e contramestres a 260 rs. por Côvado “ 17$290
ao aprendiz a 150 rs. por Côvado “ 9$900
Dobage da seda a 200 rs. por arrátel “ 2$100
  71$540
juros da administração das vendas a 6 p C.to “ 4$292
gastos gerais da Fabrica a 3 p C.to “ 2$146
ordenados a 6 p C.to “ 4$292
aluguel de Caza e Theares a 6 p C.to “ 4$292
 rs. 86$562

são 66 1/2 Côvados e sahe a 1301 rs o Côvado e mais 
rs. 45 1/2 rs.

Cada arrátel eram 459 gr. O símbolo escrito manu-
almente era uma mistura da letra u e de @. A equiva-
lência das unidades de peso era a seguinte: 

Arroba = 32 arréteis
Arrátel = 459 g = 16 onças
Onça = 8 oitavas

A unidade onça era representada manualmente 
pelas letra on e terminava com uma linha curva sobre 
as duas letras. A oitava era representada por um 8 
cortado por uma linha horizontal.

A unidade de comprimento era o côvado. Um côva-
do correspondia a 66 centímetros, isto é, o comprimen-
to de um braço. 

Em termos de dinheiro, a equivalência era a se-
guinte:

Vintém = 20 réis
Cruzado = 400 réis
Conto ou Conto de réis = 1,000,000 réis = 

1:000$000.

O conto português é semelhante ao cuento espanhol.
Em Fevereiro de 1745 ficaram completas 20 ordens 

de produção, representando um total de 1323 1/4 côva-
dos de seda, rs. 2:776$272. A imputação de custos das 
ordens de produção era feita sempre da mesma forma. 
O sistema de custeio completo é semelhante ao “prix 
de revient” francês. O lançamento da produção de 
meias de seda de cada mês era feito conjuntamente no 
final do mês. Assim, o registo de meias de Fevereiro 
aparece entre a ordem de produção nª 20 (Fevereiro) 
e a nº 21 (Março).

No final do mês de Fevereiro foi feito o seguinte 
lançamento no Diário:

Fazendas em Ser na mão da Administração da 
Venda das Fazendas

a Credores
Sedas Tintas 935$875
Dispendio com officiais e contramestres 444$205
Dipendio c/aprendizes 230$509
Dobage das sedas 46$294
Juros da Administração das Vendas 137$684
Gastos Gerais da Fabrica 68$337
Ordenados 137$684
Aluguel da Caza, da Fabrica e Theares 137$684
 2:138$272
A fio de ouro prata 638$000
 2:776$272

No mesmo mês foi feito o lançamento semelhante 
relativo à produção de meias de seda do mês. A conta 
credores era uma conta colectiva, que englobava várias 
contas.

Também importante neste sistema contabilístico era 
a conta Administração das Vendas das fazendas da 
fabrica. Incluía as vendas, a crédito, e o custo total, a 
débito. O saldo da conta era transferido para a conta 
de ganhos e perdas e representava o lucro esperado do 
período. O lucro real dependia das diferenças entre os 
custos reais e os custos aplicados (imputados).

Merecem também referência as seguintes contas: 
sedas tintas e gastos gerais da fabrica. A primeira era 
creditada por um custo estimado e debitada pelo cus-
to real da produção de seda tinta. A diferença era 
transferida para a conta de ganhos e perdas. Era 
também uma conta de balanço. Era debitada pela 
existência inicial e creditada pela existência final 
quando era feita a carga à nova administração. A 
segunda era creditada pelos custos aplicados e debi-
tada pelos custos reais. Era também uma conta do 
balanço, apresentando materiais indirectos.

A administração da companhia funcionava num 
sistema de carga e descarga (charge and discharge 
system). O objectivo do sistema contabilístico era re-
gistar as transacções, apoiando decisões de fixação de 
preços e, principalmente evidenciando o que a empre-
sa possuía (v. g. caixa, materiais e produtos) e o que 
devia aos credores. Assim o balanço era um documen-
to contabilístico da maior importância, todavia não 
representava o capital e o imobilizado. Não evidencia-
va activo e passivo, mas débito e crédito. A conta de 
ganhos e perdas quase que era tão importante neste 
tipo de empresas, como o balanço. Podemos concordar 
com Yamey (1977:23)(12) ao afirmar que a conta de 
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ganhos e perdas servia principalmente como “a weeding-
out process, in which the detailed and unwanted in-
formation in the ledger was removed” (isto é, toda a 
informação não relevante era eliminada), mas somen-
te para situações de um único proprietário em que o 
pagamento de débitos era mais importante que os lucros 
obtidos. No caso presente a administração deveria 
obter lucro porque este era objectivo importante para 
a empresa. Para os administradores a posição finan-
ceira da companhia era importante dado serem res-
ponsáveis pelos débitos da empresa.

O inventário da Companhia a 1 de Fevereiro de 
1745 era o seguinte:

– Sedas tintas 6:655$062
– Sedas cruas 4:712$606
– Sedas em rama 277$750
– Barbilho crú 168$187
– Barbilho tinto 25$510
– Alducar para orelas 8$276
– Possolos e desperdícios 108$021
– Fio de ouro e prata 3:213$634
– Gastos Gerais da Fábrica (a) 339$000
– Sabão 112$761
–  Carregação p/Macau na mão de Belchior Araújo Costa  

& Cª 3:880$580
– Fazendas em ser na mão da administração das vendas 9:259$362
– João José del Rey de que he devedor 1:872$000
– Pedro Villela 252$000
– Reverº José Oliveira da Patriarcal 685$903
– Francisco Esparsa Tintoreiro 139$873
 31:710$525
–  Do que se abate o que devemos ao Sr. Manuel Nunes  

Silva Tojal pelo seu desembolço – 12:800$000
 18:910$525
o pagamento dos dittos 18:910$525 fez esta administração a
– Dião da Santa Igreja Patriarcal (1) 6:000$000
– Eugénia Marianna Gonzaga (1) 600$000
– Madre Abadessa e mais religªs do Mosteiro de Stª Marta (2) 1:350$000
–  Madre Abadessa e mais religªs do Mosteiro da Madre  

de Deus de Guimarães 4:800$000 
– Patricio Pires Quaresma (3) 4:800$000
–  Rev. Pe Luís Gonzaga da Companhia de Jesus por mão  

de Manoel de Sandi e Vasconcelos (1) 1:000$000
– Rev. Pe José Dias da Congregação do Oratório (4) 365$525
 18:910$525
Nota: 1 – juro a 5% que baixou para 4%
 2 – juro a 4,5%
 3 – juro a 5% de seis em seis meses
 4 – juro a 5%

Devido aos altos custos do edifício e das casas da 
fábrica, o capital esgotou-se e houve necessidade de 
recorrer a empréstimos, a maior parte proveniente de 
clérigos. A descrição das existências ocupava sete folhas.

A fim de se ter uma noção dos altos salários pagos, 
o lançamento destes é apresentado a seguir:

 Devedores
a Caixa
 Ordenados até Março/45 (3 meses)
 Roberto Godin, mestre da fábrica 120$000
 Nicolao Julio Cortinovis, guarda livros 50$000
 Carlos Roland, debuxador 75$000
 João G.Rebelo 45$000
 Bento Ferreira, fiel de Roberto Godin (Fever. e Março) 12$000
 Matias Patrão, porteiro da fábrica 7$200 310$200

Na parte final desta administração (1747) o guar-
da livros recebia de três em três meses 75$000.

O balanço de 31 de Outubro de 1747 era o seguin-
te:

Débito
– Sedas cruas de pelo e trama 9:154$210
– Sedas cruas em rama 650$725
– Alducar crua para orelas 27$312
– Barbilho crú 178$509
– Sedas tintas 10:322$525
– Alducar tinto de cores 5$550
– Barbilho tinto de cores 15$875
– Desperdícios de seda 147$004
– Fio de ouro e prata 1:903$132
– Gastos gerais da fábrica 413$530
– Tintas 599$095
– Sabão para cozimento das sedas 64$550
– Amostras de Sedas 60$375
– Fazendas em ser na mão da administração das vendas 43:870$418

retalho de sedas 42:208$726
pares de meias 1:661$692

– Carregação de Macao na mão de Caetano da Silva & Cª 2:087$050
– Stª Igreja Patriarcal e por ella o Revº Abade José Oliveira 83$653
– Cardeal da Motta 21$600
– Maurício Henrique e João Andrade Dias 2:322$595
– António Fragozo (dívida dos príncipes) (1)  151$250
– António José oficial desta fábrica (2) 6$325
– Francisco Duarte, oficial da fábrica 6$000
– Caixa 4:238$191
 76:329$474

Crédito
– Monsenhor Mattos (3)  1:600$000
– Dião da Santa Igreja Patriarcal (3) 6:000$000
– Eugénia Marianna Gonzaga 600$000
– Rev. Padre Luís Gonzaga da Companhia de Jesus (3) 1:000$000
–  Madre Abadessa e mais relsªs do Convento de Santa  

Apolónia (3) 2:500$000
– Marcos António de Araújo Coutinho (3) (6) 400$000
– Jozé Rebello Palhares (3) 4:000$000
– Companhia de Macau (4) 17:000$000
– Ana Dorotheia de Sande Vasconcelos (3) 30:540$700
–  Maria Custódia do Sacramento e suas irmãs religªs.  

no mosteiro de Santa Marta (3) 1:350$000
–  Madre Abadessa e mais religªs do mosteiro da Madre  

de Deus da vila de Guimarães (5) 4:800$000
– Patrício Pires Quaresma (5) 4:800$000
 74:590$700
– Lucros e Perdas 1:738$474
 76:329$474
Notas:

1 – Refere-se provavelmente ao futuro rei D. José I e ao 
infante D. Pedro, mais tarde marido de D. Ma- 
ria I.

2 – Ausente no Brasil, seu pai ficou responsável pela 
dívida.

3 – Juro a 4%.
4 – Juro a 5 1/2%. 
5 – Juro a 5%.
6 – Tio de Sebastião José de Carvalho e Melo; seu nome 

era Marco António de Azevedo Coutinho.

O balanço não apresenta as contas de capital e de 
imobilizado. Os termos activo e passivo não eram 
usados, mas débito e crédito. Basicamente, registava- 
-se a relação entre as pessoas, através de contas, cujos 
valores se alteravam constantemente e que necessitavam 
de um controlo mais apertado. Assim, é possível com-
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preender porque não se entrava em consideração com 
as contas de imobilizado e de capital no balanço. Não 
havia grande preocupação com o cálculo do valor da 
companhia.

É claro que a situação financeira da companhia em 
análise era má. A companhia produzia mas não vendia. 
Nesta administração as vendas foram de 43:874$733 
e o custo padrão dos produtos produzidos foi de 
85:768$851. Os débitos totais atingiram 74:590$700, 
um valor muito alto comparado com as vendas desta 
administração que se manteve em funções durante 
quase três anos. Provavelmente havia pouca orientação 
para o mercado e/ou sobre produção.

A conta de ganhos e perdas em 31 de Outubro de 
1747 era a seguinte:

Débito
– Ordenados (1) 203$266
– Caixa (2) 45$337
– Caixa (3) 22$090
– Diferença de câmbio 22$775
– Diferença de câmbio 244
– Dispêndio com oficiais e contramestres (1)  23$010
– Dobagem de sedas (1) 48$338
– Juros da administração das vendas (1) 2:087$125
– Fazendas (4) 251$893
– Gastos gerais da fábrica (1) 1:958$061
– Lucro final da administração 1:938$334 (a) 
 6:437$769

Crédito
– Lucro com os contramestres da fábrica 25$920
– Dispêndio com oficiais e contramestres (5) 627
– Dispêndio com os aprendizes (5) 3$371
– Juros de administração das vendas (1) 363$614
– Esperdícios da seda (6) 43$893
– Diferença de câmbio 24$115
– Dispêndio com os aprendizes (1) 29$528
– Ordenados (1) 13$648
– Lucros com os contramestres (5) 6$400
– Fio de ouro e prata (1) 405$273
– Sedas cruas em rama (1) 38$872
– Sabão para cozimento das sedas (1) 21$769
– Tintas (1) 83$673
– Barbilho cru (1) 8$750
– Alducar tinto de cores para orelas (1) 1$864
– Sedas tintas (1) 3:347$967
– Esperdício de seda (1) 6$009
– Administração das vendas das fazendas (7) 1:976$260
 6:437$769

a)  O lucro correcto foi de 1:738$774 e as somas não estavam 
também correctas.

Notas: 1 – desvio de imputação
 2 – diferença
 3 – diferença em caixa
 4 – perda do barco e falência do segurador
 5 – diferença de imputação de 1745
 6 – desperdícios na mão de Roberto Godin
 7 – lucro 

A conta de lucros e perdas não indica proveitos e 
custos ou receitas e despesas, mas débito e crédito. É 
interessante notar que o lucro esperado (1:976$260), 
isto é, o saldo da conta de Administração de Vendas 
das Fazendas, estava muito próximo do lucro real 
(1:938$334). Contudo, havia grandes desvios favoráveis 

(F) e desfavoráveis (D). De referir nestas os gastos 
gerais de fábrica (1:958$061 D) e o valor líquido dos 
juros da administração de vendas (1:723$511 D) e 
naquelas, as sedas tintas (3:347$967 F).

O Razão (Livro Mestre) incluía um pequeno livro 
com um índice de contas (Abecedário do Livro Mestre), 
ordenado por ordem alfabética. Eram as seguintes as 
contas do Razão, não repetindo as contas nos diferen-
tes fólios:

1-Caixa. 2-Monsenhor Mattos. 2-Chtistiano Stoque-
ler. 3-Pedro Van Okbuysen em Amsterdam. 3-Manuel 
Nunes da Silva Tojal. 4-Dispêndio com os Oficiais e 
Contramestres. 5-Dispêndio com os Aprendizes. 6-Gas-
tos Gerais da Fábrica. 7-Dobagem das Sedas. 8-Lucro 
com os Contramestres. 9-Fazendas em Ser na Mão da 
Administração das Vendas das Fazendas. 10-Sedas 
Tintas. 11-Juros da Administração das Vendas. 12-Or-
denados. 13-Aluguer das Casas da Fábrica e Teares. 
14-Fio de Ouro e Prata. 15-9 Credores. 15-7 Credores. 
15-Administração da Venda das Fazendas da Fábrica. 
16-Sedas Cruas. 17-Sedas em rama. 18-Barbilho crú. 
19-Barbilho Tinto de Cores. 20-Alducar tinto de Cores. 
20-Espredícios da Seda. 21-Carregação para Macau 
na mão de Belchior de Araújo Costa & Cª. 22-Sabão 
para o Cozimento das Sedas. 22-João José del Rey. 
23-Pedro Villela. 23-Rdº Benefdº José Oliveira da 
Patriarcal. 23-Francisco Esparsa Tintoreiro. 24-Exmº 
Dião da Stª Igreja Patriarcal. 24-Dona Eugénia Ma-
rianna Gonzaga. 25-Madre Custódia do Sacramento 
e suas Irmãs Religiosas no Mosteiro de S. Marta. 
26-Madre Abadessa e mais religiosas do Mosteiro da 
madre de Deus da Vila de Guimarães. 27-Patricio 
Pires Quaresma. 28-Revº Pe Luís Gonzaga da Compª 
de Jesus por mão de Manoel Sandi Vasconcelos.  
29-Revº Pe Jozé Dias da Congregação do Oratório. 
30-Religiosas do Convento de Santa Apolónia. 31-Mar-
cos António de Azevedo Coutinho. 32-Fiado de linho. 
33-Alducar cru para orelas. 34-Teares. 35-Casas da 
Fábrica. 36-Dona Catherina Madalena de Menezes 
Religiosa no Convento de Vialonga. 37-Jozé Rebelo 
Palhares. 38-Tintas. 48-Interessados da Companhia 
da Fábrica de Sedas. 49-Nicolao Julio Cortinovis. 
50-Despesas da Tinturaria. 52-Horutener e Filho de 
Roão. 53-Lucros e Perdas. 54-Teares de Meias. 67-Com-
panhia de Macao. 68-Fazendas de n/c em ser na Al-
fândega. 69-Fazendas de n/c em ser Hamburgo. 
70-Carregação para Macao na mão de Caetano da 
Silva & Compª. 76-Calandra para lustrar as Sedas. 
77-Sedas Cruas de Macao. 80-Dnª Anna Dorotheia de 
Sande Vasconcelos. 91-Manoel Gomes de Campos. 
92-Mauricio Henriques e João Andrade Dias. 93-Ir-
mandade do Ssmº Sacramento da Freguesia de santo 
Julião. 101-Antonio Jozé. 101-Francisco Duarte. 
104-Amostras de Sedas Fabricadas. 105-Antonio Fra-
gozo. 106-Santa Igreja Patriarcal e por ela o Revº 
Benefdº Jozé de Oliveira. 107-Administração Passada 
que findou em 31 de Janeiro de 1745. 109-Teares de 
Estofos. 110-Exmº Sr. Cardeal da Motta e por ele Ro-
berto Godin. 111-Administração Nova de que São 
Directores Srs. Manoel Nunes da Silva Tojal, Rodrigo 
de Sande Vasconcellos e Francisco Ferreira da Silva
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QuALidAde de inFoRMAção 

Embora um sistema de escrituração de agência 
fosse usado, pensamos que era um sistema contabilís-
tico de grande qualidade, principalmente em termos 
de gestão. Nessa altura os contabilistas não eram por-
tugueses. Neste caso, o nome Nicolao Julio Cortinovis 
parece italiano.

O resultado era determinado no fim do período da 
Administração (Outubro de 1747). É interessante saber 
que, a meio do razão, depois de muitas folhas em 
branco, era apresentado um outro balanço, chamado 
Balanço dos Negócios da Fábrica de Sedas. No lado 
esquerdo o contabilista apresentava o que o negócio 
devia (Deve) às contas credoras (basicamente credores 
e conta de lucros e perdas). As acções dos sócios não 
eram apresentadas. No lado direito era apresentado o 
que o negócio tinha a receber (Háde Haver) das contas 
devedoras (existências, devedores e caixa). O edifício, 
equipamento e capital não eram incluídos neste balan-
ço, bem como a amortização do imobilizado. Apresen-
tou um lucro de 1:938$334. Em Outubro de 1745 o 
balanço que foi apresentado parecia ser um balancete, 
embora apresentasse um lucro de 226$482.

Custeio dos Produtos

O custeio dos produtos era feito por ordem de pro-
dução e calculado a custo total. Havia, nesta adminis-
tração, 663 ordens de produção para produtos de seda 
e uma de meias de seda em cada mês. Cada ordem de 
produção incluía:

Custo da seda tinta a um custo estimado baseado no 
peso (incluindo uma quebra) – 4.000 réis.

Salários dos artesãos e dos encarregados (pagos à peça).
Salários dos aprendizes (pagos à peça).
Dobagem da seda (pago por unidade de peso – 200 réis).

SOMA (Custos directos).
Juros da administração das vendas (6% dos custos 

directos).
Gastos gerais da fábrica (materiais indirectos) (3% dos 

custos directos).
Ordenados (director, guarda livros, etc.) (6% dos cus-

tos directos).
Aluguer da casa, fábrica e teares (6% dos custos di-

rectos).
SOMA (Custos totais).

As matérias (seda) eram valorizadas a um custo 
médio estimado. No peso estava incluída uma quebra 
dos materiais que podia ultrapassar os 6 por cento. Os 
artesãos, encarregados e aprendizes eram pagos à peça. 
Não é fácil determinar se existia um controlo da efi- 
ciência de produção. Depois do cálculo dos custos di-
rectos acrescentavam-se os gastos gerais de fabrico, 
juros, ordenados não industriais e uma taxa pré-deter-
minada para a reparação dos edifícios e equipamento.

Não encontramos nenhuma prova de que a eficiên-
cia da produção fosse avaliada, mas era possível o seu 
controlo através dos pagamentos feitos a cada artesão 
e a cada encarregado. Admitimos que não existia um 
controlo de eficiência, porque os artesãos e encarrega-
dos recebiam de acordo com a produção efectuada.

imputação dos gastos gerais

Os gastos gerais eram calculados através de uma 
percentagem sobre os custos directos. Para calcular o 
lucro ou o prejuízo, eram comparados os gastos gerais 
reais com os gastos gerais imputados (padrão). A soma 
dos desvios não era significativa, mas a comparação 
de algumas rubricas traduzia-se em grandes diferenças, 
como vimos anteriormente. A imputação dos gastos 
gerais permitia calcular o custo total para cada ordem 
de produção, baseada nos seus custos directos. 

Fixação de Preços (Pricing) 

O objectivo principal de custear os produtos era 
determinar o preço de venda por causa da concorrên-
cia estrangeira. O preço não era automaticamente 
definido pelo custo. O preço de venda podia variar. É 
interessante comparar o preço de venda e o custo total 
por ordem de encomenda (em réis):

nº Custo Preço de venda
10 631 620 
18 5.309 5.200 
29 1.988 1.800
35 1.030 960
40 1.403 1.300
80 2.530 3.200
83 1.369 1.600

A comparação do custo e do preço de venda parece 
reflectir algumas dificuldades de venda dos produtos. 
A companhia da Fábrica das Sedas apresentava dois 
grandes problemas: as vendas comparativamente à 
produção eram muito baixas e os juros pagos eram 
muito altos.

Controlo de existências

Com um sistema de carga e descarga, não só os 
administradores eram carregados mas também os arte- 
sãos eram carregados com os materiais que utilizavam. 
Eram descarregados das matérias primas quando 
enviavam os produtos acabados. Existiam livros con-
tabilísticos para controlar as existências em quantida-
des. As existências eram valorizadas a um custo médio 
estimado (avaliadas umas por outras). Quando existiam 
quebras, os lançamentos eram registados sem valor e 
movimentando somente uma conta. Por exemplo

 Sedas Tintas
a Sem referir ––

 

Controlo de custos
O controlo de custos era efectuado através da aná-

lise dos desvios de algumas rubricas, comparando os 
custos imputados com os reais. Por exemplo, a seda 
tinta tinha um desvio favorável de 3:347$967. Os 
administradores tinham de controlar os custos e pres-
tar contas (sistema de carga e descarga). Eles eram 
responsáveis pelos pagamentos aos credores.

Controlo de Produção

O controlo da produção parece ser muito bom, já 
que existia um controlo sobre que tear (era numerado) 
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um artesão era carregado com as matérias-primas. A 
quantidade de produto produzido era controlado e o 
custo calculado por unidade (côvado). A seda era pe-
sada em arráteis, onças e oitavas.

Durante esta administração foram produzidas 826 
peças de seda e 1.115 pares de meias.

RAzões PARA A FALênCiA dA CoMPAnHiA

Parece-nos interessante analisar as causas da fa-
lência da Companhia da Fábrica das Sedas. Porque é 
que uma companhia na revolução industrial poderia 
ter êxito e esta companhia portuguesa não o teve?

Concordamos com a posição de Macedo, defenden-
do que as explicações de factos ou situações são nor-
malmente complexas e não podem ser feitas com base 
num só factor ou condição, mas sim num conjunto 
deles. As situações ocorreram devido a um conjunto 
interrelacionado de factores e condições facilitadoras, 
tais como políticos, religiosos, económicos, sociais, 
legais, demográficos, sociológicos (poder), de mentali-
dade, científicos, industriais, comerciais, de comuni-
cações, de transportes, organizacionais, comportamen-
tais, concorrenciais, de inovação tecnológica, de capa-
cidade de gestão, de negócios e até de conhecimento 
militar. Apenas um factor, que provavelmente teve 
lugar antes (v. g. inovação ou divisão do trabalho), 
dificilmente pode explicar totalmente uma situação.

Comparando Portugal com a Inglaterra existem 
muitos aspectos negativos para o primeiro, principal-
mente políticos, religiosos e de comunicações. Portugal 
vivia num regime absolutista que durou até 1834, 
enquanto que na Inglaterra a mudança aconteceu em 
1688. A Inquisição não era favorável aos negócios e 
mantinha um ambiente de medo que inibia a inovação 
e a iniciativa. Portugal tinha poucas e más estradas. 
A melhor maneira de viajar era por mar ou por rio. 
Macedo (1982) apresentou um mapa das estradas de 
Portugal (1808) indicando as distâncias em léguas e 
horas (viajando a pé). Ao contrário da Inglaterra, em 
Portugal não existiam pessoas empreendedoras. A 
criação de manufacturas era feita de cima para baixo, 
normalmente convidando um estrangeiro para promo-
ver o projecto e para juntar sócios portugueses. Alguns 
artesãos estrangeiros vinham para Portugal para pro-
duzir os produtos, mas nem sempre tentando ensinar 
os portugueses a trabalhar com as máquinas. As taxas 
e analfabetismo eram muito elevados. Os nobres não 
valorizavam o ensino nem os negócios. A igreja detinha 
a educação e o dinheiro (este caso sugere isso mesmo). 
Para desenvolver a indústria era necessário criar uma 
rede comercial que não era muito boa. As manufactu-
ras trouxeram novos problemas organizacionais para 
os directores com pouca capacidade de gestão e conhe-
cimento dos negócios, trabalhando em mercados pe-
quenos. Nesta companhia o investimento era muito 
elevado comprometendo o sucesso do projecto. A orien-
tação das manufacturas para o mercado era muito 
baixa, tal como este caso sugere, porque só metade da 
produção foi vendida. O esforço realizado para enco-
rajar indústrias perto da fronteira com Espanha pode 
ser explicado por razões militares.

Na Revolução Industrial a Inglaterra evoluiu da 
oficina para o sistema de fábrica devido à iniciativa 
de empreendedores que conheciam melhor o mercado, 
a um melhor ambiente político e religioso e devido às 
melhores comunicações. Aqui, a contabilidade era 
muito forte ferramenta tecnológica, útil não só em 
termos organizacionais e sociais mas também em ter-
mos de gestão.

A razão para a falência do projecto privado da 
Companhia da Fábrica das Sedas pode ser encontrado 
em factores ambientais e no grande investimento rea-
lizado na fábrica. Também a capacidade de gestão dos 
directores não era muito boa. Assim, parece-nos que 
vários factores conduziram a Companhia da Fábrica 
das Sedas a uma situação extremamente precária no 
final do reinado de D. João V, em meados do séc. XVIII:

–  a carência de artífices nacionais especializados e 
a dependência do recrutamento de pessoal quali-
ficado estrangeiro;

–  a exiguidade de capitais próprios;
–  as dificuldades de acesso a modernas tecnologias;
–  a feroz concorrência internacional;
–  o desconhecimento por parte dos empreendedores 

dos problemas técnicos das manufacturas.

Ainda assim, a riqueza do acervo documental re-
lativo à Companhia da Fábrica das Sedas leva-nos a 
algumas conclusões. Permite-nos, por exemplo, inter-
pretar o desenvolvimento português em determinado 
período da primeira metade do séc. XVIII, a partir de 
vários aspectos do funcionamento da economia e da 
sociedade: a análise dos preços e dos salários, a inte-
gração de Portugal na economia internacional, o ciclo 
de inovação tecnológica e o papel das instituições e 
grupos sociais em desenvolvimento.

diFusão dA PARtidA doBRAdA (HiPótese 
de BRyeR)

Este caso pode também testar a hipótese de Bryer 
(1993) da socialização do capital e a ideia Marxista 
da regra fundamental de acordo com a qual cada 
investidor deveria receber um “retorno igual para 
capital igual” sobre a difusão da partida dobrada. 
Bryer encontrou uma correlação entre a socialização 
do capital e a difusão de contabilidade de partida 
dobrada. O teste é positivo(13) para a socialização de 
capital mas não para a ideia Marxista, porque o sis-
tema de contabilidade não era escrituração de proprie-
tário. Pensamos que este caso requer um estudo mais 
aprofundado e clarificador. Em Portugal, naquela 
época, havia poucas companhias e pouca difusão da 
partida dobrada. Esta difusão continua a ser pequena 
em Portugal mesmo depois da Aula do Comércio e da 
elaboração de livros de contabilidade portugueses. 
Porém, os códigos comerciais (1833 e 1888) criaram 
algumas condições, mas foi depois do Código da Con-
tribuição Industrial (1963) que a situação mudou. Com 
a normalização contabilística foi criado o POC (Plano 
de Oficial Contabilidade, 1977), que induziu ao apa-
recimento de literatura contabilística. Os códigos co-
merciais induziram também a socialização de capital. 
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Também é interessante analisar o uso da digrafia na 
Contabilidade do Sector Público. Uma lei portuguesa, 
criada em 1761, determinou o uso da digrafia no 
Sector Público e recentemente o POCP (Plano Oficial 
de Contabilidade Pública, 1997) foi publicado obrigan-
do de novo ao uso da partida dobrada, mas sem gran-
de sucesso. Porque é que a grande maioria das enti-
dades do sector público português continua a utilizar 
a unigrafia e não usa este plano?

Nós pensamos que vários factores são necessários 
para entender a situação. E não um só.

testes dAs HiPóteses PRoPostAs

Flesher e Samson (1990) mencionados por Hernan-
dez (em AECA, 1996:66 e 67) afirmam que um trabalho 
de investigação deveria atingir os seguintes objectivos:

–  Expor o fenómeno
–  Encontrar as relações
–  Explicar o fenómeno
–  Antecipar acontecimentos futuros
–  Exercer influência nestes eventos.

Hernandez diz que na pesquisa histórica da conta-
bilidade deveríamos tentar também atingir os mesmos 
objectivos. Mas normalmente não é possível atingir 
todos os objectivos ao mesmo tempo, embora nós deva-
mos tentar atingir o maior número desses objectivos.

Como foi mencionado, este trabalho testa duas hi-
póteses da história da contabilidade que nós propomos:

H1 – o sistema de fábrica do período pré- 
-industrial causou alterações sócio-económicas 
que conduziram a inovações contabilísticas nas 
manufacturas que, ao contrário do saber con-
vencional, não foram a resposta a inovações 
tecnológicas da Revolução industrial de per si.

As indústrias manufactureiras apresentavam uma 
nova realidade socioeconómica e organizacional, mais 
complexa e muito diferente do sistema de produção 
artesanal. Os contabilistas tiveram que apresentar 
inovações contabilísticas para resolver novos problemas 
(mais custos indirectos e custos administrativos). Os 
problemas apresentados aqui eram os mesmos, embo-
ra com menor intensidade que eram apresentados ao 
contabilista inglês na segunda metade do século em 
firmas que usavam um sistema de fábrica (imputação 
de custo, custeio dos produtos, etc.). As inovações tec-
nológicas tiveram maior impacto num modo adequado 
e desejável de calcular os custos, mas os problemas 
são basicamente os mesmos. No futuro é possível en-
contrar novas soluções contabilísticas. 

Nunca há uma solução final para os problemas das 
organizações. No corrente período contabilístico, deveria 
ser adequado passar de uma fase de riqueza a uma fase 
de contabilidade de conhecimento. Em cada momento, 
principalmente nos períodos de crise da contabilidade, 
é possível encontrar inovações contabilísticas. Assim, 
estas não eram o resultado das inovações tecnológicas 
da Revolução Industrial. Tanto as companhias manu-
factureiras como as da Revolução Industrial usaram 
um sistema de fábrica, mas aquelas surgiram primeiro. 

Assim, o estudo deste caso sugere que a hipótese 
acima se confirmou.

H2 – o controlo da relação de agência (siste-
ma de carga e descarga) era uma preocupação 
contabilística importante das grandes compa-
nhias portuguesas daquela época, ao contrário 
da medida da riqueza daqueles companhias.

Littleton (1953:2) refere-se a dois sistemas diferen-
tes de registos contabilísticos: a escrituração de agên-
cia e a escrituração de proprietário. A característica 
principal do primeiro “é que a parte que relata deveria 
carregar ela própria com os valores de que ficou res-
ponsável e descarregar nele próprio os registos quando 
se libertava dessa responsabilidade independentemen-
te da causa”. Este sistema foi adoptado antes da che-
gada do método italiano. Os dois sistemas foram 
mantidos durante um certo período, mas considerando 
que o último foi adoptado por um maior número de 
pessoas, o anterior foi abandonado.

Em Portugal os promotores de grandes companhias 
procuraram privilégios e tentaram angariar capital 
para a instalação da fábrica. Os administradores eram 
responsáveis pelos meios colocados à sua disposição, 
assim, eles eram carregados com essa responsabilida-
de no princípio da administração e descarregados no 
fim. A abertura no Diário (Jornal) mostra-nos clara-
mente que a administração é carregada com toda a 
responsabilidade. O registo inicial do livro de Inven-
tário, refere explicitamente que “os administradores 
ficam obrigados a pagar de hoje em diante…”(14). Eles 
eram responsáveis pelo que tinham recebido: existências, 
dívidas, etc..

A demonstração de resultados líquidos e o balanço 
eram muito diferentes de hoje. Não incluíam capital, 
imobilizado ou amortizações. O sistema contabilístico 
baseava-se no débito e crédito e não em activos e pas-
sivos ou receitas e despesas. Assim não era possível 
calcular o valor da companhia. A preocupação estava 
com o controlo da relação de agência onde a adminis-
tração era carregada e descarregada.

Na altura da Companhia da Fábrica das Sedas, 
nenhum livro português sobre contabilidade tinha sido 
escrito nem nenhuma escola de contabilidade tinha 
sido criada. O estudo do sistema de contabilidade 
sugere que a hipótese acima se demonstrou verdadeira. 
O sistema de proprietário apareceria depois.

ConCLusões

Portugal desenvolveu uma forte actividade industrial 
na segunda metade do século XVII e no século XVIII. 
Pode-se afirmar que as manufacturas foram excepção 
e a oficina artesanal e o sistema doméstico a regra. 
No período de 1720 a 1740 verificou-se algum impul-
so da actividade manufactureira, encorajada por 
D. João V. A Companhia da Fábrica das Sedas foi a 
mais importante manufactura deste período.

Esta companhia teve um forte impacto económico 
na sociedade, tanto por envolvimento directo como 
indirecto. Embora não tenha beneficiado de inovações 
tecnológicas, este novo sistema de fábrica conduziu a 
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inovações organizacionais dentro de um espírito e 
mentalidade da época que apresentava novos desafios 
na concepção dos sistemas contabilísticos ajustados às 
novas necessidades.

Na verdade, este sistema era designado de escri- 
turação de agência (agency bookkeeping) porque a 
administração estava sujeita a um sistema de carga e 
descarga, mas curiosamente utilizando um sistema de 
partida dobrada. O sistema contabilístico não incluía 
contas de capital, edifícios, equipamento ou amortiza-
ções. Contudo, encontram-se soluções inovadoras e este 
caso sugere que a escrituração de proprietário (pro-
prietary bokkeeping) não era usada em Portugal 
nessa época. Algumas inovações contabilísticas, que a 
sabedoria convencional atribui ao sistema de fábrica 
da Revolução Industrial, podem ser encontradas aqui. 
Este caso é consistente com a hipótese de Bryer, de 
socialização do capital relacionada com a difusão da 
digrafia, mas este teste, no presente caso, apesar de 
positivo, não é totalmente satisfatório, pelo que se requer 
um estudo mais aprofundado.

Este sistema de ordens de produção era muito in-
teressante em termos de custeio de produtos, fixação 
de preços (utilizando o custo completo) e controlo de 
custos, embora neste caso se tenham verificado grandes 
desvios em certas rubricas de custos. Neste caso são 
apresentadas soluções contabilísticas inovadoras. Con-
tudo, é possível pensar que estas soluções já existiam 
em países mas desenvolvidas, designadamente França 
ou Itália.

A informação contabilística era claramente usada 
para a tomada de decisão (v. g. fixação de preços). 
Macedo (1982:41) mostra que, no século XVII, o custo 
completo incluía os custos administrativos e que eram 
usados para estudos de lucratividade das empresas e 
decisões de investimento. Este estudo sugere uma for-
te relação entre a mentalidade religiosa e o sistema de 
custeio de absorção. Assim, é possível sugerir uma 
forte relação entre a contabilidade e a religião/moral.

Acerca da integração dos registos de contabilidade 
de custos e contabilidade financeira, este caso é con-
sistente com Edwards (1991:53), confirmando a ocor-
rência desta integração antes da década de 1790 
(neste caso, década de 1740). Comprova-se também a 
existência de raízes de custos padrões na década de 
1740, isto é, ainda na primeira metade do século XVIII 
(ver de novo Edwards:1991:53).

Na década de 1990 o interesse da história da con-
tabilidade cresceu imenso e muitas contribuições foram 
feitas. É necessário encorajar os autores de livros- 
-texto a escrever acerca da história da contabilidade de 
gestão, de uma forma actualizada e mais aprofundada.

Pensamos que este caso pode contribuir para uma 
melhor compreensão da contabilidade manufactureira 
portuguesa e da indústria em Portugal no século XVIII 
e para encorajar outros a estudar este século e se pos-
sível os anteriores. Este trabalho dá a conhecer a 
existência de mais de 1.000 livros de contabilidade 
inventariados, cujo estudo será certamente de interes-
se. Mesmo o caso desta companhia, objecto de estudo 
deste trabalho, deve continuar a ser estudado, apro-
fundando determinados aspectos. Há muitas questões 
a serem postas com possíveis respostas com vista a ter 

melhor conhecimento e compreensão da história e 
contabilidade portuguesa, principalmente analisada 
sob contextos organizacionais, económicos e sociais. 
Por exemplo, analisando os livros de contabilidade das 
três administrações da Companhia da Fábrica das 
Sedas, seria interessante o estudo da contabilidade em 
acção (Hopwood, 1987) neste período de 17 anos, (me-
lhor ainda seria a análise de 100 anos dos livros de 
contabilidade existentes). 
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CRonoLogiA

1668 – Tratado de Paz com Castela reconhecendo a 
independência de Portugal.

1677 – Contrato de Fábrica das Sedas feito com Rolan- 
do Duclos para sempre e herdeiros (ver este contra-
to in Macedo, 1963:251-253).

1683 – Contrato da fábrica das Sedas feito com Ben-
to Vourlat Duclos por dez anos (ver este contrato in 
Macedo, 1963:253-255).

1703 – Tratado de Methwen com Inglaterra.

1707 – Início do reinado de D. João V.
1717 – Manufactura de papel da Lousã.
1729  – Regimento das minas de ouro do Brazil.

– Manufacturas de couros em Alenquer.
–  Inauguração da Fábrica de pólvora de Barcarena.

1731 – Primeira petição de Roberto Godin para esta-
belecimento de uma fábrica de seda. 

1732 – Segunda petição de Roberto Godin.
1734 – Concessão de alvará para Companhia da Fá-

brica das Sedas (ver Macedo, 1982:255-256).
1744 – Auto de fé, onde pela primeira vez foram sen-

tenciados maçons.
1745 – Notificação do Caixa e Administrador da Real 

Fábrica de Seda para apresentar os livros de con-
tabilidade, para examinar as receitas, despesas e 
lucros (ver Macedo, 1982:259-260).

1750 – Morte de D. João V.

uM FidALgo do séCuLo Xviii

Tenho o prazer de lhe apresentar o elegante portu-
guês de 1720.

Nunca saiu de Lisboa. Mais lisboeta, só uma alface.
Está sentado ao tocador, pintando-se, polvilhando- 

-se, fazendo caretas e trejeitos diante de um espelhinho 
e cantando em falsete os versos que ouvira na última 
comédia castelhana do Teatro do Bairro Alto.

Calça sapatos de salto com fivelas de prata.
Já tomou o seu bochecho de água de rosas, tocou 

os dentes com verniz; arrepiou os cabelos, mais eriça-
dos que se visse lobo, para encaixar a cabeleira posti-
ça, a sua magnífica cabeleira de França.

Levanta-se agora da tripeça do toucador. Sempre 
com o credo na boca, não desmanche a cabeleira ou 
estrague a pintura. Alta a sua gravatinha; ajusta sobre 
os bofes da camisa a véstia de cetim; enverga a sua 
casaquinha verde.

Tira do cabide o seu chapéu de três cantos; pega 
no “quito” (espada pequenina) e no lenço muito bran-
co e fino que perfumou com umas gotas de vinho da 
Madeira.

Está pronto. É de gritar pelo negrinho da casa que 
lhe abra a porta e abalar escada abaixo, em pé de 
dança. 

Júlio Dantas,  
“O amor em Portugal no século XVIII” (1915) 

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

(8) Macedo (1982:77) referindo a José Acursio das Neves indica um capital 
de 60,400,000 réis. O nosso valor foi obtido pela consulta do livro de 
entradas de sócios.

(9) De acordo com Macedo (1982): “O escrivão da conservatória da Real 
Fábrica de Seda António Soares Guerreiro notifique a Caixa e Adminis-
trador da mesma fabrica para lhe apresentar os livros das contas della, 
nas quais examine a receita, despeza e lucros que tem havido nesta so-
ciedade. E passa certidão de tudo o que constar da referida para certa 
diligencia de serviço de V. Magestade. Lisboa 2 de Julho de 1745.”.

(10) Fábricas Anexas são fábricas estatais que produziam diferentes produtos 
(v. g. papel, couro, etc.).

(11) A letra @ representa a unidade de peso, arrátel.
(12) Referido por Edwards in Lee et al. (1996:34).
(13) É interessante saber se o método digráfico era usado na 1ª e 3ª adminis-

trações.
(14) É também possível ler: “em satisfação das quantias que a nova adminis-

tração fica obrigada a satisfazer aos credores”.
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X enCuentRo esteBAn HeRnández esteve de HistoRiA de LA ContABiLidAd
Las Palmas gran Canaria, 13 e 14 de outubro 

Este Encontro foi organizado pelo Departamento de Economía Financeira e Contabilidade da Universidade 
de Las Palmas e da Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA, contando com a presença do insigne 
Professor. 

Constituiu uma bonita e justíssima homenagem ao emérito Professor Esteban, que com a sua extraordinária 
competência e humanidade, pôs a História da Contabilidade no mapa da cultura europeia e mundial. 

A APOTEC foi convidada, nas pessoas do Presidente da Direcção Manuel Patuleia e do Presidente do Con-
selho Executivo do Centro de Estudos, Manuel Benavente Rodrigues. Estiveram também presentes pela APOTEC 
e respectivo Centro de Estudos, Isabel Cipriano, Maria da Conceição Marques e António Pires Caiado. 

PRéMio enRiQue FeRnAndez PeñA de HistoRiA dA ContABiLidAde 2016-2017

A Comissão de História da Contabilidade da AECA, premeia todos os anos trabalhos sobre história da 
contabilidade, em qualquer das línguas ibéricas, publicados ou apresentados oficialmente em Congressos, En-
contros e similares, assim como em Universidades, entre 1 de Julho de 2016 e 30 de Junho de 2017.

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 histórica 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.

15º CongResso MundiAL de HistoRiAdoRes de ContABiLidAde 
s. Petersburgo – Rússia

1 a 4 de Julho de 2020 (datas prováveis)

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

COMPOSIÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS DE HISTÓRIA  
DA CONTABILIDADE PARA O TRIÉNIO 2016-2018

PResidente HonoRáRio do CeHC: ESTEBAN HERNÁNDEZ ESTEVE, PROF. DOUTOR

PResidente do CeHC: ANTÓNIO CAMPOS PIRES CAIADO, PROF. DOUTOR

PResidentes dos ConseLHos: Conselho Científico: MARIA DA COnCEIçãO COSTA MARqUES, Prof. Doutora – Professora no ISCAC
 Conselho Executivo: MAnUEL JOSÉ BEnAVEnTE RODRIGUES, DR., Investigador ESPP-ISCTE-IUL

ConseLHeiRos: ABÍLIO MARTInS • Associado da APOTEC – AnA RITA SILVA DE SERRA FARIA, Prof. Doutora • Docente na Universidade 
do Algarve – AnTónIO CAMPOS PIRES CAIADO – Prof. Doutor – AnTónIO JORGE PEREIRA RIBEIRO, DR. • Presidente da S.R. Porto da APOTEC 
– ARMInDO FERnAnDES COSTA, DR. • Revisor Oficial de Contas – CARLOS ALBERTO DOMInGUES FERRAz, DR. • ROC – HERnÂnI OLÍMPIO 
CARqUEJA, DR. • ROC n.º 1 (act. suspensa), Consultor – JOãO FILIPE GOnçALVES PInTO, DR. • Presidente da Assembleia Geral da APOTEC 
– JOAqUIM AnTónIO CALADO COCHICHO, DR. • ex-Assessor da Torre do Tombo – JOSÉ MARTInS LAMPREIA, DR. • ROC – JUDITE CAVA- 
LEIRO PAIXãO, DR.ª • ex-Directora do Arquivo Histórico do Tribunal de Contas – MAnUEL JOSÉ BEnAVEnTE RODRIGUES, DR. • Investigador 
ESPP-ISCTE-IUL – MARIA DA COnCEIçãO COSTA MARqUES, Prof. Doutora • Professora no ISCAC – MATILDE COnCEIçãO ESTEVEnS, DR.ª 
• ex-Docente do ISCAL – MIGUEL ÂnGELO CAçOILO GOnçALVES, DR. • Professor no ISCAC – MIGUEL MARIA COELHO LIRA, Prof. Doutor 
• Professor no ISCAC – OLGA CRISTInA PACHECO SILVEIRA, DR.ª • Administradora da Universidade Aberta – RITA MARTInS SOUSA,  
Prof. Doutora • Professora no ISEG/UTL – SEVERO PRAXEDES SOARES, DR. • ROC
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gérard edelink (1640-1707) – Foi um excelente gravador, especializado em retratos, nasci-
do em Antuérpia e que se naturalizou francês após 1666 quando foi trabalhar para Paris. Estu-
dou com Poilly, Nanteuil e Philipe de Champaigne. 

O pintor da corte Le Brun, recomendou-o a Luís XIV. Em 1677 foi admitido na Aademia Real 
de Pintura e Escultura, devido à excelência dos seus trabalhos. Retratou o próprio Le Brun, La 
Fontaine, Descartes, Colbert, Champaigne e entre outros, também Jacques Savary.

Jacques savary (1622-1690) – O autor do “Le Parfait Negociant”, nasceu em Doué-la-
-Fontaine, Anjou, em família nobre dedicada ao comércio e teve dezassete filhos. 

Estudou leis em Paris, e sendo um comerciante de sucesso tornou-se amigo do superintenden-
te de Finanças de França, Nicolas Fouquet que em 1658, o contratou como colector de impostos. 

Ganhando grande reputação, o ministro de Luís XIV, Colbert, solicitou a sua colaboração em 
1670 para integrar a comissão nomeada para rever as leis do comércio e foi tal a sua influência, 
que as Ordenações do Comércio de 1673, ficaram conhecidas como “Código Savary”. 

Manuel Benavente Rodrigues

JACQues sAvARy RetRAtAdo PoR géRARd edeLinK


