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INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas assistimos, a nível mundial, a um desenvolvimento 
extraordinário da investigação em História da Contabilidade. A comprová-lo está 
o incremento de publicações sobre esta temática, a proliferação de congressos e 
encontros de historiadores de Contabilidade (desde 1970 até 2004 realizaram-se 
10 Congressos Mundiais de Historiadores de Contabilidade) e a criação e fun-
cionamento, em numerosos países, de associações destinadas a congregar os in-
teressados nas matérias históricas da Contabilidade e a fomentar a investigação 
nesta área. Portugal não se alheou deste movimento mundial, tendo a década de 
90 do século passado ficado caracterizada como uma época de viragem para a 
investigação da História da Contabilidade, não só devido à criação, em 1996, de 
uma entidade dedicada essencialmente ao seu estudo – o Centro de Estudos de 
História da Contabilidade (CEHC), da Associação Portuguesa de Técnicos de 
Contabilidade (APOTEC) – como ao aumento, quer do número, quer da qualida-
de, dos trabalhos sobre esta temática. Não obstante o desenvolvimento destes 
estudos ter sido significativo, ainda não se encontra ao nível desejado, a par do 
dos países que encabeçam a investigação neste domínio. 

Até ao momento não foi realizado qualquer estudo empírico que avalie a si-
tuação actual da investigação da História da Contabilidade em Portugal. Embo-
ra recentemente tenham sido publicados na literatura portuguesa de Contabili-
dade alguns estudos deste tipo, que têm por objectivo averiguar o estado de de-
senvolvimento da Disciplina ou das suas diversas aplicações (Carvalho et al., 
2002; Guimarães et al., 2000), a atenção dispensada à História da Contabilida-
de tem sido insuficiente. Não é o que sucede a nível internacional, onde abundam 
os estudos académicos, que se debruçam sobre os padrões de publicação dos jor-
nais e revistas de História da Contabilidade mais conceituados, invariavelmente 
os de língua inglesa (Jones e Roberts, 2000; Carnegie e Potter, 2000; Anderson, 
2002), tendo em vista a caracterização do estado da investigação nesta área do 
saber.

Perante tal lacuna, e atendendo ao nosso interesse pelas matérias históricas 
da Contabilidade, decidimos pela realização do presente trabalho, que pretende 
dar a conhecer e avaliar a investigação da História da Contabilidade em Portu-
gal desde 1990 até 2003 inclusive. Esperamos que este trabalho contribua para 
a expansão do conhecimento nesta área, proporcionando pistas para o desenvol-
vimento de futuros trabalhos de pesquisa. Pretendemos ainda, que constitua um 
auxílio para aqueles que nela investigam e que funcione como alavanca motiva-
dora para aqueles que nela ponderam aventurar-se ou que só agora começaram 
a dar os primeiros passos.

Iniciámos esta pesquisa fazendo um levantamento de todos os trabalhos de 
investigação sobre História da Contabilidade produzidos no referido período, 
considerando como tal artigos publicados em jornais e revistas de Contabilidade 
e de História da Contabilidade nacionais, artigos publicados por investigadores 
portugueses em jornais ou revistas de História da Contabilidade internacionais, 
comunicações apresentadas em eventos nacionais, comunicações pronunciadas 
por investigadores portugueses em eventos internacionais, dissertações de Mes-
trado e teses de Doutoramento registadas e defendidas em Portugal, livros, e 
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trabalhos concorrentes ao “Prémio de História da Contabilidade Martim Noel Monteiro” pro-
movido pelo CEHC da APOTEC. Depois de seriados, estes trabalhos foram examinados sob 
diversos primas: frequência por anos e por revista, autoria e foco (período analisado e área de 
estudo). Os resultados obtidos foram em seguida interpretados e comparados com os resultados 
obtidos em estudos semelhantes sobre outros países, v.g. Espanha, ou em análises das principais 
publicações internacionais especializadas em História da Contabilidade.

METODOLOGIA

Dada a inexistência, no plano nacional, de um corpo de literatura especializado em Histó-
ria da Contabilidade (anote-se, a título de excepção, o Boletim do CEHC da APOTEC)(1), a 
generalidade dos trabalhos sobre esta temática é publicada em jornais e revistas genéricos de 
Contabilidade ou dos próprios estabelecimentos de ensino superior, que neles vêem um espaço 
privilegiado de divulgação da investigação desenvolvida pelos seus docentes e alunos. No sen-
tido de procedermos a uma inventariação o mais abrangente possível dos artigos sobre a temá-
tica em questão foram examinadas as seguintes publicações: “Eurocontas”, da Protocontas; 
“TOC”, da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas (CTOC); “Jornal do Técnico de Contas e 
da Empresa” (JTCE); “Jornal de Contabilidade” (JC), da APOTEC; “Revista de Contabilida-
de e Comércio” (RCC); “Boletim APECA”, da Associação Portuguesa das Empresas de Conta-
bilidade e Administração; “Revista de Contabilidade e Finanças” (RCF), da Associação Por-
tuguesa de Peritos Contabilistas (APPC); “Estudos de Gestão”, do Instituto Superior de Eco-
nomia e Gestão (ISEG); “Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão”(2), do Instituto Superior 
de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE); “Estudos do I.S.C.A.A.”, do Instituto Superior 
de Contabilidade e Administração de Aveiro; “Revisores & Empresas”, da Ordem dos Reviso-
res Oficiais de Contas (lançada no 2.º trimestre de 1998); e o seu antecessor, o “Boletim” da 
então designada Câmara dos Revisores Oficiais de Contas (CROC), cuja publicação cessou em 
Janeiro/Março de 1998. Sendo a revista “Revisores & Empresas” uma sequência do “Boletim”, 
decidimos, para efeitos de análise, considerar estas duas publicações uma só. 

A revisão da referida literatura possibilitou, além da inventariação dos artigos, a identifi-
cação de uma fracção substancial das comunicações sobre História da Contabilidade apresen-
tadas em congressos, jornadas ou seminários realizados no território nacional e no estrangeiro, 
uma vez que estas são geralmente difundidas através desse canal. Para complementarmos a 
pesquisa, contactámos algumas das instituições promotoras dos eventos, mas tal tarefa revelou-
-se, por vezes, inglória, face à inexistência de bases de dados actualizadas.

Prescindimos da consulta de jornais e revistas internacionais de História da Contabilida-
de, que teria como finalidade averiguar a existência de publicações de autores portugueses, não 
só porque seria demasiado exaustiva mas também porque, uma vez que o “meio” é relativa-
mente pequeno, é sabido que, durante o período em análise, apenas 1 artigo sobre esta temáti-
ca foi objecto de publicação em revistas internacionais. Ademais, este facto foi merecedor de 
divulgação na literatura nacional. 

Com o objectivo de inventariarmos as dissertações de Mestrado e as teses de Doutoramento 
realizadas nesta área do saber, contactámos os estabelecimentos de ensino superior que leccio-
nam cursos de Mestrado em Contabilidade e Ciências Empresariais conexas. Foram contacta-
dos os seguintes estabelecimentos de ensino, que forneceram listagens das dissertações defen-
didas e aprovadas no período em análise: Universidade do Minho, Universidade Aberta, 
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), Instituto Superior de Eco-
nomia e Gestão (ISEG), Universidade do Algarve e Faculdade de Economia do Porto (FEP). 
Como complemento, consultámos o site da Associação de Docentes de Contabilidade do Ensino 
Superior (ADCES).

A unidade de análise é o artigo/comunicação/capítulo/tese/livro individual, cujo conteúdo 
verse fundamentalmente a História da Contabilidade. Não incluímos na análise artigos sobre 
Teoria da Contabilidade, excepto se redigidos sob uma perspectiva histórica. Excluímos igual-
mente editoriais; relatos de conferências, seminários, encontros ou sessões de homenagem; listas 
de livros publicados e artigos reeditados. Os artigos publicados em mais do que uma revista/
/jornal no período em análise foram considerados, para efeitos estatísticos, uma única vez, 
excepto na avaliação numérica dos textos publicados por revista. Também foram contados uma 
só vez os artigos publicados em diversos números da mesma revista.

Sendo um dos objectivos da presente investigação a inventariação de todos os trabalhos 
sobre História da Contabilidade elaborados no período compreendido entre 1990 e 2003 inclu-
sive, optámos por restringir a análise apenas aos artigos, já que, no que respeita ao material 
divulgado em congressos e concorrente ou vencedor de prémios, existe uma elevada correspon-
dência com a sua posterior aparição em revistas especializadas, pelo que estaríamos a duplicar 
as fontes de dados. A dificuldade na obtenção dos textos, bem como na detecção daquele mate-
rial, pesou igualmente na opção pela sua exclusão. 
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Não obstante, apresentamos, em apêndice, a listagem de todos os trabalhos sobre História 
da Contabilidade percebidos, que inclui, para além dos respectivos títulos, toda a informação 
bibliográfica que lhes está associada (data, autor, título e número da revista, páginas – no caso 
de publicações; data, evento, organização e autor – no caso de comunicações).

As publicações foram examinadas de acordo com os seguintes critérios:
• Frequência – por revista; por ano.
• Autoria – principais autores individuais; localização geográfica à data da publicação; 

padrão de autoria – individual ou em grupo; análise do trabalho em grupo, de acordo 
com o país do autor.

• Período estudado.
• Área de estudo.

As comunicações foram apenas exploradas quanto à autoria – principais autores individu-
ais.

A análise da autoria começou por identificar os indivíduos mais prolíficos, no que concer-
ne a artigos e a comunicações. Os dados foram analisados tendo por base o número de artigos 
publicados(3) ou de comunicações, ajustado de acordo o número de autores envolvidos. Por 
exemplo, no caso de estarem envolvidos três autores, cada um recebeu uma ponderação de 0,33, 
representativa da sua contribuição ao valor facial. Este procedimento é consistente com diver-
sos estudos semelhantes (Carnegie e Potter, 2000; Anderson, 2002). A identificação do país de 
origem dos autores à data da publicação teve por base a sua filiação institucional e seguiu a 
metodologia adoptada para as colaborações individuais e em co-autoria: um autor individual 
recebeu uma ponderação de 1,00 para o seu país de origem, dois autores múltiplos de diferen-
tes países receberam uma ponderação de 0,50 para cada país e três autores múltiplos, uma 
ponderação de 0,33 para o seu país. No sentido de verificarmos a propensão dos autores para 
colaborar com os seus pares nas investigações, estabelecemos, em seguida, as colaborações 
individuais e em grupo, alargando esta análise ao jornal/revista onde foram publicadas. Con-
cluímos a exploração da autoria com o reconhecimento dos países de origem das colaborações 
conjuntas.

Tendo em vista o apuramento dos períodos estudados utilizámos uma classificação seme-
lhante às adoptadas em estudos congéneres, i.e. Carnegie e Potter (2000), Boyns e Carmona 
(2002) e Anderson (2002), como segue: anterior ao séc. XVI, séc. XVI, séc. XVII, séc. XVIII, séc. 
XIX, séc. XX ou um período não específico. Tratando-se de artigos que explorem mais do que 
um período de tempo, efectuámos um ajustamento para reflectir a proporção do artigo focando 
um determinado período, tal como havia sido feito para a autoria e para a localização geográ-
fica. Por exemplo: se um artigo recair sobre os séculos XIX e XX, conferimos uma ponderação 
de 0,50 a cada período. Esta informação foi conseguida através do título ou da leitura do 
texto, uma vez que a maioria dos artigos não possui resumo ou palavras-chave, o que facilita-
ria sobremaneira o reconhecimento do período analisado. De realçar que este procedimento 
revelou-se, em alguns casos, deveras complexo, dada a variedade de períodos analisados num 
mesmo artigo.

Para a exploração dos temas abordados pelos investigadores nas suas colaborações utilizá-
mos um esquema de classificação da literatura, que contempla categorias sugeridas por auto-
res de reconhecido mérito na área da História da Contabilidade, como os já aludidos Carnegie, 
Potter e Anderson, e ainda Previts et al. (1990), esquemas que apresentamos em apêndice. 
As categorias seleccionadas foram as consideradas mais adequadas à realidade portuguesa, 
como segue: História geral; História institucional; Biografias e bibliografias; Contabilidade 
de custos e de gestão(4); Ensino; Desenvolvimento do pensamento contabilístico; Estudos de 
registos contabilísticos de comerciantes ou de empresas; Contabilidade pública; Contabilidades 
de ordens religiosas ou de casas nobres; Estudos de unidades monetárias; Historiografia; 
Outras. Nenhum artigo foi dividido entre categorias, tendo sido considerado a área de inves-
tigação sobrelevante.

 
(*) Comunicação apresentada na III Jornada de História da Contabilidade da APOTEC, Lisboa, 2006.
(1) Agradecemos ao Mestre Joaquim Cunha Guimarães a colaboração na recolha de elementos, as sugestões de conte-

údo e estrutura e outros contributos científicos dados ao longo da elaboração deste estudo. Agradecemos, ainda, ao 
Centro de Estudos de História da Contabilidade da APOTEC, na pessoa da D. Marina Alferes, pelo apoio logísti-
co e permanente disponibilidade.

(2) A nível mundial existem quatro revistas dedicadas a estas matérias: Accounting Historians Journal, norte-ameri-
cana; Accounting, Business and Financial History, inglesa; Accounting History, australiana; e Contabilità e Cul-
tura Aziendale. Rivista della Società Italiana di Storia della Ragioneria. Recentemente, a Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) lançou a primeira revista mundial de História da Contabi-
lidade em formato electrónico, denominada De Computis. Revista Española de Historia de la Contabilidad.

(3) Esta revista, lançada em 1985 sob o título “Revista de Gestão”, foi entretanto designada “Revista Portuguesa de 
Gestão”. A designação actual vigora desde Abril/Junho de 2002. 

(4) Não foram englobados nesta categoria os artigos que resultam da análise de registos contabilísticos empresariais, 
que documentam práticas de Contabilidade de Custos, uma vez que foi criada uma categoria própria para este tipo 
de estudos.

(continua)



4

APOTEC – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TÉCNICOS DE CONTABILIDADE

CENTRO DE ESTUDOS
DE HISTÓRIA DA 
CONTABILIDADE

RESUMO

Os objectivos deste estudo são de natureza exploratória, pretendendo-se um primeiro le-
vantamento e possível associação entre períodos cíclicos e tipificados de fraudes económicas 
e contabilísticas e o desenvolvimento normativo e técnico da auditoria em sentido lato.

A justificação histórica da auditoria, como forma de prevenção de fraudes de gestão e con-
tabilísticas dos gestores, está hoje de novo na ordem do dia refundando os seus fundamentos.

Assumimos como hipótese esta função catalisadora da fraude na produção de alterações 
normativas na auditoria, colocando-nos no plano convencional da abordagem da história da 
auditoria, formulando a hipótese de que os grandes saltos qualitativos das normas de audi-
toria se deram em períodos em que a propensão à fraude atingiu pontos de ruptura, impondo 
mudanças. Este estudo enquadra-se numa pesquisa de âmbito mais alargado sobre a fraude 
ao longo dos tempos no nosso País.

Nos nossos dias o efeito Enron provocou uma autêntica revolução na auditoria tendo sido 
retirado à profissão o auto controlo que esteve na base da sua evolução.

Dado o amplo período abrangido, vamos procurar tipificar a evolução normativa por 
períodos históricos, ensaiando a sua associação à evolução do ambiente cultural relativamen-
te à fraude e ocorrência de casos concretos em cada um dos períodos:

4000 AC a 1200 DC
1200 DC a 1750 DC
1750 a 1867
1867 a 1890
1890 a 1920
1920 a 1935 
1935 a 1980
Final do século XX

Esta perspectiva, pode potenciar um recentrar do combate à fraude no próprio modelo 
contabilístico, corrigindo as limitações deste e obrigando a redesenhá-lo na perspectiva central 
do combate à fraude.

INTRODUÇÃO

Tudo parece ter começado quando Deus, o Supremo Auditor, resolveu fiscalizar o forma 
como a obra-prima que havia concebido estava a gerir o Paraíso. Desta primeira auditoria, 
ao fazer o inventário, resultou a evidência de que faltava uma maçã muito especial: Adão não 
estava a cumprir o mandato do senhor, pois havia trincado, ou dado a trincar a Eva, o úni-
co fruto proibido de toda a propriedade. (Livro de Genesis)

Castigado a doravante ter de ganhar o pão com o suor do seu rosto, desta primeira infi-
delidade nasceu a desconfiança original que ainda hoje perdura entre todos os senhores e os 
seus mandatários.

Desta parábola introdutória podemos reter a ideia de que sempre que um proprietário de 
um bem o entrega a outro para gerir, nasce a obrigação de o gestor prestar contas e do direi-
to do principal controlo. (Teoria da agência).

Deixados entregues a si mesmos os homens construíram formas muito complexas de divisão 
da propriedade, muito concentrada em alguns, exigindo cada vez mais sofisticados conheci-
mentos técnicos para o seu controlo, pelo que se tornou necessário delegar em especialistas esta 
função de controlo das contas apresentadas pelos agentes. (Teoria do custo benefício).

A dimensão atingida pelas empresas, a sua importância para o interesse geral, a crescen-
te separação entre os gerentes e os proprietários e o poder acumulado pelos gerentes, levou à 
intervenção do Estado, que, em nome do interesse público, impôs a auditoria obrigatória às 
empresas de maior dimensão (Teoria do interesse público). 

Sabemos que a história da evolução normativa da contabilidade e da auditoria, não pode 
ser feita num contexto estritamente técnico, desligada da análise do contexto económico e 
social (Hopwood, 1987, citado por Ray, p.2)

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

Armindo Costa
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Neste trabalho, que integra uma pesquisa mais ambiciosa, vamos procurar demonstrar que, 
ao longo da história da aventura humana, as fraudes e a desconfiança entre os donos da rique-
za e os gestores tiveram um papel catalisador da normativa contabilística e de auditoria.

A auditoria, no sentido de actividade de análise desenvolvida por um perito com vista a 
certificar que a situação analisada está conforme um padrão exigido, tem vindo a adaptar-se 
às mudanças sociais e, muito especialmente, à atitude cultural perante a omnipresente tenta-
ção de fraude.

A fraude, vamos assumi-la como a actuação intencional do gestor, com ou sem a cumpli-
cidade de outros, para enganar os donos da riqueza.

Parecendo-nos à partida exagerada a tentativa de estabelecer uma relação linear de causa 
e efeito entre as duas variáveis, vamos procurar identificar fases da história caracterizadas 
por uma especial intensidade e tipicidade de fraudes e a evolução da regulamentação da 
auditoria procurando associar as duas variáveis.

Para esta comunicação, com objectivos exploratórios, resolvemos limitar os nossos objecti-
vos, começando pela caracterização das épocas da história que, do ponto de vista cultural e 
tipificação da fraude entendemos isolar, de acordo com as conclusões preliminares, e simul-
taneamente, período a período, evidenciar as respostas encontradas através da regulamenta-
ção da auditoria para minimizar os seus efeitos.

Não procuramos encontrar, para já, conclusões definitivas às questões suscitadas e deci-
dimos não incluir neste trabalho os resultados que já possuímos sobre a evolução na segunda 
metade do século XX que irão constituir o cerne do nosso projecto de pesquisa.

Para este efeito, sem procurar um paralelismo com as tradicionais divisões da história 
pelos historiadores, resolvemos dividir a nossa análise nos seguintes períodos, que poderão 
ser alterados com o desenvolvimento do estudo:

Antiguidade (4000 AC-1200DC)
“Idade Média da Auditoria” (1200 DC-1750) 
Criação das Companhias Pombalinas (1750-1867)
Criação e desenvolvimento das Sociedades Anónimas (1867-1890)
Final do século XIX (1890-1920)
Grande Depressão (1920 a 1935) 
Crise do petróleo ( 1935 a 1980)
Final do século XX 

O objectivo essencial é estudar o nosso País. Contudo, as raízes da auditoria não são espe-
cíficas do nosso País e, hoje, o normativo da contabilidade e da auditoria e as próprias frau-
des colocam-se a uma escala global. Vamos por isso integrar no nosso estudo algumas fraudes 
e ambientes culturais de repercussão universal assim como normativos de outros países e 
transnacionais que nos pareçam relevantes para a história da auditoria em Portugal.

1 – ANTIGUIDADE (4000 AC a 1200 DC)

Não é possível encontrar no nosso país referências às formas de gestão da riqueza e ao 
seu controlo neste período. Segundo o livro Montegmory’s Auditing, cuja primeira edição 
data de 1921 e que ainda hoje é uma referência e que vamos seguir de perto, a história da 
contabilidade e da auditoria parece ter começado na Babilónia há cerca de 4000 anos na área 
do hoje martirizado Iraque.

A propriedade estava então muito centralizada nos governos pelo que os primeiros registos 
se reportam ao controlo das receitas pelos governos e ao controlo das receitas fiscais. Podem 
ser identificados vestígios de formas de controlo, duplo registo e auditorias fundamentalmen-
te destinadas a reduzir as possibilidades de erros e fraudes de oficiais desonestos. Segundo 
a obra citada (p.1-6), podem encontrar-se na Bíblia, cobrindo o período de 1800 AC até 95 
DC, algumas referências a procedimentos de controlo interno ainda hoje relevantes tais como 
dupla guarda dos activos, necessidade de funcionários competentes e honestos, restrição de 
acesso e segregação de funções.

Refere ainda que na China, durante a dinastia Zhao (1122-256 AC), existia um elaborado 
sistema de controlo orçamental e de auditoria aos vários ministérios.

Em Atenas, cerca de 500 anos AC, as contas eram “ouvidas” e aprovadas por uma Assem-
bleia Popular, sendo antes analisadas e aprovadas por auditores. Situação semelhante pode 
ser encontrada em Roma, onde além da existência de auditores para verificar as contas, 
estavam implementados procedimentos de segregação de funções entre os oficiais que autori-
zavam os impostos e as despesas e os que os recebiam e efectuavam as despesas. 

Os romanos tinham por hábito nomear questeurs que controlavam a contabilidade de 
todas as províncias. Daí remonta, diz-se, a utilização do termo “auditoria”, no sentido de que 
a prestação de contas era, sobretudo, oral. O termo vem do latim “audire” que significa ouvir. 
Os inquisidores, com efeito, prestavam contas perante uma assembleia composta por audito-
res (ouvidores), prática que se manteve nos séculos que se seguiram. Muitos reis seguiram 
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este exemplo dos romanos, e Carlos Magno nomeava os “missidominici” para controlar 
administradores das províncias.

2 – “IDADE MÉDIA DA AUDITORIA” – (1200 a 1750)

Portugal existe desde 1143, tendo ao longo dos séculos seguintes à sua constituição adqui-
rido uma importância e desenvolvimento sem paralelo nos nossos dias. Na época medieval, 
a riqueza estava concentrada no Rei, na nobreza e Igreja.

A contabilidade e a auditoria estavam profundamente ligadas. Os gestores (capitães, 
almoxarifes, etc.) tinham de apresentar contas da sua gestão aos mandatários do rei, vedores 
e contadores.

Os Vedores da Fazenda (do Reino, da Índia, da Casa real, do Príncipe) embora com fun-
ções mais alargadas do que as de contabilista ou auditor, também tinham de confirmar as 
contas elaboradas pelos contadores em nome do Rei e que eram prestadas pelos funcionários 
com responsabilidades de gestão (Garcia da Cruz (2001, p:63).

Os contadores ouviam os arrendatários, os recebedores de receitas e de rendas por conta 
do rei, e que em primeira mão fechava as contas dando quitação ao devedor. Das suas funções 
fazia parte a análise e avaliação dos dados apresentados, sendo assim um misto de contabi-
listas e de auditores do primeiro nível. 

Em Inglaterra, Brown (1905), citado por Peña (p:419), refere um decreto de Eduardo I do 
ano de 1285, no qual se regulam as obrigações de todos os recebedores de rendas ou gestores 
a terem contas preparadas para serem revistas pelos auditores nomeados pelo Rei, podendo 
ser presos em caso de atrasos injustificados. 

Segundo Rau (p.33), por volta de 1389 o ambiente de controlo da fazenda pública não era 
o melhor: utilização do dinheiro recebido em cargos oficiais em proveito próprio, falta de 
assiduidade dos contadores, morosidade e atraso com que davam e tomavam contas, que se 
aglomeravam com quinze anos e mais de atraso.

A importância crescente dos contadores neste período, e a tentativa de dissuasão de conluios 
com aqueles cujas contas tinham de tomar e controlar, são sugeridas por algumas medidas 
incentivadoras e outras dissuasoras que identificamos:

Em 4 de Outubro de 1375, por carta régia, foi concedida por D. Fernando aos seus conta-
dores que serviam na Casa dos Contos, um privilégio que lhes permitia comprarem por con-
ta da casa real pão e outras coisas necessárias ao seu mantimento. Este privilégio foi mais 
tarde confirmado pelos Reis D. João II, D . Manuel e D. João III. (Rau, p.10).

Entretanto, face aos abusos, por carta de el-rei dirigida a Afonso Martins de 5 de Julho 
1389, el-rei sugeria que os alvarás de mantimentos fossem passados apenas aos funcionários 
que de facto aí servissem e não a quaisquer outros (Rau, p33).

Mais tarde, a ascensão social dos contadores é constatada pelo alvará de 10 de Abril de 
1520, autorizando os contabilistas a andar de mulas, ou de facas, não só na corte como em 
todo o reino (Rau, p:27). (1)

No livro Montegmory`s Auditing, (p.1-7), refere-se o final do século XVII como o momen-
to em que foi emitida a primeira lei proibindo certos oficiais de serem auditores nas cidades, 
introduzindo os actuais conceitos de incompatibilidades e de independência.

Em Portugal, nas Ordenações Manuelinas, livro IV, título XXXVIII, cap. II, no “Regimen-
to da Fazenda”, cuja primeira edição data de 1514, é referido: “E o mesmo defendemos para 
os vedores da nossa fazenda, para os escrivães dela, e para os nossos contadores, 
assim das comarcas como dos contos,…, que não arrendem a nenhum rendeiro de 
nossas rendas cousa alguma, nem renda sua: e qualquer dos sobreditos oficiais 
que o contrário fizer perderá o ofício que ali tiver e mais tudo aquilo que pela 
dita renda lhe derem ou prometerem, revertendo metade para os cativos e a outra 
metade para quem o acusar.”

Este texto, mais de um século antes das normas referidas na Escócia, focaliza uma das 
mais relevantes proibições ainda hoje impostas aos auditores em defesa da sua independência 
de julgamento: a proibição de negociarem com os auditados.

Um outro aspecto relevante deste texto é o incentivo à denúncia de situações suspeitas, 
fundamental na descoberta dos últimos grandes escândalos financeiros e de auditoria desco-
bertos recentemente (Enron, 2001).

É também do final deste período (1637) a ocorrência de uma das fraudes mais célebres 
suportada na ganância de lucros fáceis. O caso dos bolbos de tulipas na Holanda (1637), uma 
das primeiras grandes lições do capitalismo emergente.

(*) Comunicação apresentada na III Jornada de História da Contabilidade da APOTEC, Lisboa, 2006.
(1) Esta parece-nos ser, pelo menos no nosso país, a primeira referência à permissão de os contadores-auditores an-

darem armados eventualmente para evitar a ameaça de intimidação à independência profissional.

(continua)
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I ENCONTRO INTERNACIONAL LUCA PACIOLI

Realizou-se no passado dia de 19 de Junho en San Lorenzo de El Escorial, nos arre-
dores de Madrid, o I Encontro Internacional Luca Pacioli, organizado pela AECA e pela 
Revista Electrónica Española de Historia de la Contabilidad “De Computis”. O Comité 
Organizador foi constituído por Esteban Hernandez, José Luís Lizcano, Esther Fidalgo, 
Jorge Tua e António-Miguel Bernal. Com uma excelente organização e tendo incluído 
uma visita guiada à Biblioteca do Mosteiro, damos notícia mais circunstanciada no 
Jornal de Contabilidade. 

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.

ACCOUNTING HISTORY INTERNATIONAL EMERGING SCHOLARS’ 
COLLOQUIUM”

16-17 de Julho de 2009
Universidade de Siena – Itália

Contactos com a organizadora do Colóquio, Elena Giovannoni
Email: giovannoni@dii.unisi.it

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.

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 Austra-

lia and New Zealand: www.muprivate.edu.au/index.php?id=156

NOVAS DA HISTÓRIA

APOTEC – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TÉCNICOS DE CONTABILIDADE

CENTRO DE ESTUDOS
DE HISTÓRIA DA 
CONTABILIDADE
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ARTE E CONTABILIDADE

CODEX VIGILANUS OU ALBELDENSIS (976 AD)

No recente Encontro Luca Pacioli, foi incluída uma magnífica visita à Biblioteca 
do Mosteiro de San Lorenzo del Escorial, perto de Madrid, em cujo acervo brilha 
este Codex.

O manuscrito original do Codex Vigilanus constitui uma compilação com ilumi-
nuras, de diversos documentos do período visigótico em Espanha.

Entre os textos que os monges copistas compilaram, contam-se os canônes do 
Conselho de Toledo, decretos dos primeiros papas e outros escritos patrísticos, nar-
rativas históricas, excertos da lei canónica e civil, um calendário e a primeira repre-
sentação dos números arábicos no Ocidente.

Os compiladores foram três monges do mosteiro de S. Martinho de Albelda: Vi-
gila – que também ilustrou –, o seu amigo Serracino e o seu discípulo Garcia. 
A compilação concluiu-se em 976 AD. Albelda ao tempo, era o centro cultural do 
reino de Pamplona. O manuscrito serviu também para celebrar três antigos reis 
Godos, reformadores da lei, e foi dedicado aos então contemporâneos governantes de 
Navarra.

Nas imagens reproduzidas, vemos um desenho de Adão e Eva com a serpente e a 
árvore do fruto proibido; Noé e os seus filhos; um mapa do mundo conhecido até 
então; o paraíso; e a representação dos números árabes. As iluminuras combinam 
elementos visigóticos, moçárabes e carolíngios e foram os mouros que introduziram 
os algarismos na Península Ibérica cerca de 900.

MB

APOTEC – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TÉCNICOS DE CONTABILIDADE

CENTRO DE ESTUDOS
DE HISTÓRIA DA 
CONTABILIDADE
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