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P o r  J .  F .  C u n h a  G u i m a r ã e s

António Lopes de Sá – mais uma homenagem ao Mestre

Este trabalho é um tributo breve a um dos grandes nomes da Contabilidade e nele pode 
conhecer alguns dos pontos que ajudaram a solidificar a relação de Lopes de Sá com os 
Técnicos Oficiais de Contas.  

Minha obra é de todos os que bus-
cam no conhecimento uma luz para 
abrir caminhos e espero que nesta 
página encontrem algumas directri-
zes. Será sempre um prazer ser útil 
porque esta é a missão que entendo 
seja a da vida dos que colocam o 
ideal e a prática da verdade acima 
das coisas materiais, ou seja, o Ser 
acima do Ter. Meus livros, meus 
artigos, minhas conferências, meus 

cursos, minhas teorias, minha ciência, são opor-
tunidades que o destino me ofereceu para que 
pudesse dar a todos o que tanto me foi oferecido 
por Deus. 

       António Lopes de Sá (1)

A motivação para a elaboração do pre-
sente artigo surgiu de uma conversa 
com o Professor Doutor António Lo-

pes de Sá, doravante também identificado por 
Lopes de Sá ou, apenas, Professor, ocorrida 
no dia 27 de Setembro de 2008, aquando da 
sua participação no I Encontro de História da 
Contabilidade da Câmara dos Técnicos Ofi-
ciais de Contas.
Esse evento, organizado pela Comissão de 
História da Contabilidade e pela Direcção 
da Câmara dos Técnicos Oficias de Contas 
(CTOC), estava previsto realizar-se exclusi-
vamente em Lisboa no dia 26 de Setembro 
de 2008 mas, devido à forte adesão dos pro-
fissionais, que em apenas dois dias esgota-
ram a capacidade (600 lugares) do auditório 
do Casino de Lisboa, acabou por realizar-se 
também no Porto, no dia seguinte, com a 
participação de mil e 400 TOC, perfazendo, 
assim, um total de dois mil inscritos, o que 
constituiu, sem dúvida, um facto assinalável (2), 
tendo sido, indiscutivelmente, o maior even-

to de História da Contabilidade realizado até 
à data em Portugal.
O destaque para a iniciativa supra, no contexto 
deste artigo, justifica-se pelo facto de Lopes de 
Sá ter sido, indiscutivelmente, o grande inspi-
rador e motivador da sua realização, como se 
poderá constatar na versão mais longa deste 
artigo.
Neste trabalho pretendemos desenvolver, essen-
cialmente, as diversas facetas de «divulgador» 
de Lopes de Sá em Portugal, nomeadamente nas 
seguintes perspectivas:
− Homenagens nacionais e internacionais;
− Docência no ensino superior em Portugal;
− Publicação de artigos nas revistas nacionais;
− Publicação e edição de livros em Portugal;
− Participação nas associações de Contabilidade;
− Orador em congressos, jornadas, encontros e 
outras realizações afins;
− Destaque para alguns temas desenvolvidos 
pelo Professor, em particular a sua Teoria Geral 
da Contabilidade, designada de Neopatrimonia-
lismo.
Como metodologia de trabalho e principais fon-
tes bibliográficas utilizamos o sítio do Professor, 
alojado em www.lopesdesa.com.br e, também, 
o nosso portal Infocontab, em www.infocontab.
com.pt, com especial destaque para o menu de-
dicado ao Professor em «Contabilidade/Mestres-
Professores/António Lopes de Sá (1927 - …)» e 
para o menu «Bases de Dados», em particular 
quando se trata da pesquisa dos artigos publica-
dos nas revistas nacionais e outras referências.
Desta forma, damos mais um contributo para 
o conhecimento da vasta obra do nosso mestre 
e para o cumprimento da função, que amavel-
mente nos confiou de “embaixador” em Portugal 
como, repetida e gentilmente, sublinha sempre 
que participa em eventos nacionais de Contabi-
lidade. (3)

J. F. Cunha Guimarães
Presidente do Conselho Fiscal 
da CTOC
Vogal da Comissão de História  
da Contabilidade da CTOC
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Colaboração com a CTOC (4)

Na qualidade de “embaixador”(5) do Professor, 
e por força da nossa ligação à CTOC, da qual 
somos o presidente do Conselho Fiscal desde o 
primeiro mandato (1999/2001) (6), surgiu-nos a 
ideia de efectuar a ligação do Professor à CTOC, 
o que se concretizou com a presença do presi-
dente da Direcção, António Domingues de Aze-
vedo e de nós próprios no VII Prolatino, realiza-
do em Salvador da Baía (Brasil) entre os dias 5 e 
7 de Outubro de 2005. (7)
Nessa altura ficou acordada a realização, pela pri-
meira vez em Portugal, do VIII Prolatino, com a 
organização da CTOC e do próprio Professor, o 
que viria a ocorrer nos dias 7 e 8 de Abril de 2006 (8), 
no Europarque, em Santa Maria da Feira.
Considerando o assinalável êxito do VIII Prola-
tino, a Direcção da CTOC deliberou repetir o 
evento, pelo que o IX Prolatino realizou-se no 
Centro de Congressos de Lisboa nos dias 9 e 10 
de Maio de 2008.
Na sequência dessa ligação, o Professor partici-
pou, também, nos seguintes eventos organizados 
pela CTOC:
– Conferência de encerramento do «II Congresso 
Nacional dos TOC» realizado no Pavilhão Atlân-
tico, em Lisboa, nos dias 3 e 4 de Novembro de 
2006;
– Ciclo de conferências sobre o Sistema de Nor-
malização Contabilística (SNC), em conjunto 

com o Professor Doutor Rogério Fernandes Fer-
reira, em oito localidades, de 2 a 16 de Maio de 
2008;
– Conferência de encerramento do I Encontro de 
História da Contabilidade, realizado em Lisboa 
(Casino de Lisboa) e no Porto (Seminário de Vi-
lar), nos dias 26 e 27 de Setembro de 2008, res-
pectivamente;
– Conferências nos Açores e na Madeira sobre 
«As normas internacionais de contabilidade», 
realizadas nos dias 2 de Outubro de 2008 (em 
Ponta Delgada) e 30 de Setembro de 2008, no 
Funchal. 
Como já referimos, o Professor passou a elabo-
rar artigos para a Revista «TOC», o primeiro dos 
quais, a nosso pedido, sob o título «Homenagem 
a José Luís Lopes Marques». (9)
Além disso, Lopes de Sá concedeu três entrevis-
tas à Revista «TOC»: n.º 61, de Abril de 2005, 
pp. 6-10, n.º 76, de Julho de 2006, pp. 6-11  
e n.º 101, de Agosto de 2008, pp. 6-11. (10)
Acresce, ainda, que, em 2006, a CTOC publicou 
um livro sob o título «Separados pelo Atlântico, 
Unidos pela Contabilidade», da autoria conjunta 
de Lopes de Sá e Rogério Fernandes Ferreira, o 
qual foi distribuído aos participantes do referido 
II Congresso dos TOC.
O Professor foi convidado para apresentar co-
municação no encerramento do II Encontro de 
História da Contabilidade, realizado no Centro 
Cultural de Belém (Lisboa) e no Europarque, em 
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Santa Maria da Feira, nos passados dias 5 e 6 de 
Junho, respectivamente, não tendo, porém, parti-
cipado por motivos de ordem familiar.
Refira-se, no entanto, que Lopes de Sá vai estar 
presente no III Congresso dos TOC, a realizar no 
Pavilhão Atlântico, em Lisboa, nos dias 24 e 25 
de Setembro.
Finalmente, a CTOC tem promovido, em con-
junto com o Conselho Regional de Contabili-
dade de Minas Gerais, o Conselho Federal de 
Contabilidade (Brasil) e a Fundação Brasileira 
da Contabilidade, o «Prémio Internacional de 
Contabilidade de Produção Contábil, Técnico 
Científico – Prof. Dr. António Lopes de Sá», 

sendo que a 1.ª edição teve lugar o ano pas-
sado e a sessão de entrega dos prémios da 
segunda edição realizar-se-á no próximo dia 
23 de Outubro, aquando da realização da VII 
Convenção da Contabilidade de Minas Ge-
rais. (11)
No menu «Contabilidade/Mestres-Professores/ 
/António Lopes de Sá (1927 - ...)» do nosso portal 
Infocontab em www.infocontab.com.pt disponi-
bilizamos um artigo bastante mais desenvolvido, 
no qual divulgamos outras referências sobre a 
vida e obra do Mestre. ■

(Texto recebido pela CTOC em Julho de 2009)

(1)  Frase extraída do sítio da Internet do Professor, em www.lopesdesa.com.br.
(2)  Realizou-se já o II Encontro de História da Contabilidade da CTOC, nos dias 5 e 6 de Junho de 2009, em Lisboa e no Porto, res-

pectivamente, no qual o Professor foi novamente convidado para participar, tendo, contudo, recusado por motivos particulares e 
familiares.

(3)  Registamos, assim, a curiosidade de, na nossa troca de e-mails, o Professor dirigir-se a nós como «afilhado», «embaixador» e «filho 
virtual», ao que retorquimos com «amigo, mestre, professor e pai virtual», o que constitui uma deferência que publicamente agra-
decemos.
Este texto corresponde, quase na íntegra, à «Introdução» do artigo mais longo a que nos referimos no último parágrafo deste texto.

(4)  Este item corresponde quase na íntegra (excepto os dois últimos parágrafos) ao item «4.3.2 – Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas 
(CTOC)» do artigo referido no último parágrafo deste artigo.

(5)  Ver referência no rodapé n.º 3 deste artigo.
(6)  Exercemos também, desde essa altura, o cargo de «coordenador das reuniões livres das quartas-feiras» na representação permanente 

de Braga e, desde 10 de Abril de 2007, o cargo de vogal da Comissão de História da Contabilidade.
(7)  Neste evento apresentámos uma comunicação sob o título «Do Patrimonialismo ao Neopatrimonialismo», cujos diapositivos em 

powerpoint disponibilizamos para download no nosso portal Infocontab, no sub-menu «Meus Contributos» do menu dedicado ao 
Professor.

(8)  É justo sublinhar que a ideia de trazer para Portugal o Prolatino resultou de uma conversa entre nós próprios e o Professor Doutor 
João Baptista Costa Carvalho, docente da Universidade do Minho e presidente da Direcção do Instituto Politécnico do Cávado e do 
AVE (IPCA), de Barcelos, tendo a mesma partido deste colega. No entanto, a ideia de “vincular” o Professor à CTOC surgiu da nossa 
parte, precisamente nessa mesma conversa.

(9)  Publicado na Revista «TOC» n.º 59, de Fevereiro de 2005, p. 22-3.
(10)  Os textos integrais das entrevistas constam do sub-menu «Entrevistas e Diapositivos de Conferências» do menu destinado ao Pro-

fessor no nosso portal Infocontab.
(11)  Para mais informações consultar o referido menu do nosso portal Infocontab e o sítio de Lopes de Sá.


