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«Separados pelo Atlântico, unidos 

pela Contabilidade» – Homenagem 

a Rogério Fernandes Ferreira 

e António Lopes de Sá

Desaparecidos em meados do ano, foram dois dos grandes vultos 

da Contabilidade em língua portuguesa das últimas décadas. 

Este texto recorda algumas facetas dos dois Mestres.  

Por Joaquim Fernando da Cunha Guimarães*

Nos passados dias 20 e 21 
de Outubro realizou-se o 
«Primeiro Encontro Lu-

so-Brasileiro de Contabilidade», 
em Florianópolis, Brasil, orga-
nizado pela Ordem dos Técnicos 
Ofi ciais de Contas (OTOC) e por 
duas instituições de Contabili-
dade do Brasil (Conselho Federal 
de Contabilidade(1) e a Fundação 
Brasileira de Contabilidade)(2).
De acordo com o protocolo es-
tabelecido entre as organiza-
ções profi ssionais, esses eventos 
realizar-se-ão rotativamente em 
Portugal e no Brasil.
Embora a realização do Encon-
tro tenha partido da iniciativa 
conjunta daquelas instituições, 
é justo lembrar que Rogério Fer-
nandes Ferreira e António Lopes 
de Sá são, indiscutivelmente, os 
seus principais inspiradores(3), 
como a seguir desenvolveremos.

Infelizmente, devido ao recente 
falecimento, no espaço de prati-
camente um mês, dos dois Mes-
tres(4), o Encontro supra não pôde 
contar com a presença dos «dois 
irmãos» (era assim que, entre 
eles, se tratavam) como seria na-
tural desejo dos organizadores(5), 
pelo que este artigo constitui 
mais uma nossa sentida home-
nagem aos dois Mestres.
Sublinho que se trata de mais 
uma homenagem, uma vez que 
já tinha elaborado os seguintes 
artigos(6):
• «Rogério Fernandes Ferrei-

ra – Mais Uma Homenagem ao 
Mestre», do qual foi extraído 
um breve resumo publicado na 
Revista «TOC» n.º 104, de No-
vembro de 2008, pp. 34-35.

• «António Lopes de Sá – Mais 
Uma Homenagem ao Mestre», 
do qual também foi extraída 

uma síntese publicada na Re-
vista «TOC» n.º 112, de Junho 
de 2009, pp. 37-39.

Esses dois artigos foram elabora-
dos com o propósito de acompa-
nhar dois dossiês independentes 
que enviei ao Presidente da Re-
pública, Aníbal Cavaco Silva, e 
à Chancelaria das Ordens Pro-
fi ssionais, propondo a condeco-
ração nacional de ambos no dia 
10 de Junho – Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunidades Por-
tuguesas.
O primeiro, relativo ao Professor 
Rogério Fernandes Ferreira, teve 
um fi nal feliz, pois foi condeco-
rado no dia 10 de Junho de 2009, 
com a Ordem da Instrução Pú-
blica (Grande Ofi cial).
O segundo não teve, infelizmen-
te, o mesmo sucesso, pelo que 
no passado mês de Agosto insisti 
junto daquelas duas entidades, 
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para que a sua condecoração se 
faça a título póstumo. Até à data 
não recebi qualquer resposta, 
pelo que oportunamente darei 
informações complementares.

Os «irmãos»

Como já referi, os dois Mestres/
/Professores tratavam-se como 
“irmãos”, o que evidencia bem a 
amizade, o respeito, o reconhe-
cimento, a admiração e a urbani-
dade existentes entre ambos.
Quer em escritos (via email) tro-
cados entre mim e os dois pro-
fessores, quer em eventos (por 
exemplo, congressos, encontros, 
jornadas) realizados em Portugal 
e no Brasil, tive a feliz oportuni-
dade de constatar e vivenciar a 
sua mútua admiração.
Essa amizade era transposta para 
a família de ambos, com especial 
destaque para as suas distintas 
esposas (D. Maria Manuela, es-
posa do Professor Rogério, e D. 
Édila Lopes de Sá, esposa do Pro-
fessor Lopes de Sá).
Entre ambos existia, efectiva-
mente, uma ponte de amizade 
e de conhecimento científico 
digna de registo, sendo, inclu-
sive, um exemplo num mun-
do académico não raras vezes 

construído sobre outros valores 
menos fraternos.

«Separados pelo Atlântico, 

Unidos pela Contabilidade»

O título supra do referido Encon-
tro foi copiado, intencionalmen-
te, do livro, com o mesmo título, 
distribuído aos participantes no 
2.º Congresso dos TOC, realizado 
no Pavilhão Atlântico, em Lisboa, 
nos dias 3 e 4 de Novembro de 
2006, em co-autoria dos Profes-
sores e editado pela OTOC.
De notar que esse livro foi o 
corolário da cruzada a dois re-
ferente à crítica às normas in-
ternacionais de contabilidade 
(NIC), emitidas pelo IASB, e sua 
adaptação a Portugal (através do 
Sistema de Normalização Con-
tabilística - SNC) e ao Brasil, a 
qual teve também um dos seus 
pontos mais altos no ciclo de 
conferências realizado por am-
bos em oito localidades, e pro-
movido pela OTOC, no período 
de 2 a 16 de Maio de 2008.
Assim, relevo o facto de os diri-
gentes daquelas três instituições 
terem decidido, e bem, manter 
viva (antes, repito, do seu fale-
cimento) a ligação entre os dois 
Professores.

Prolatinos

Um dos outros laços de «união 
contabilística» dos dois paí-
ses, é, sem dúvida, o Prolatino 
– Congresso Internacional de 
Contabilidade do Mundo Latino, 
cuja 1.ª edição ocorreu em 1997, 
no Brasil, sendo seu mentor e 
“pai”, precisamente, António 
Lopes de Sá.
Até à data já se realizaram dez 
Prolatinos, tendo os VIII e IX sido 
realizados em Portugal com o 
patrocínio e co-organização da 
OTOC.(7)

Desta forma, o Prolatino cons-
titui mais uma das realizações 
promovidas por António Lo-
pes de Sá, através do qual se 
tem concretizado a denominada 
«ponte atlântica contabilística» 
entre Portugal e Brasil.
A ideia de se trazer o Prolati-
no para Portugal surgiu de uma 
conversa havida com o meu co-
lega e amigo, João Baptista Costa 
Carvalho (presidente do Insti-
tuto Politécnico do Cávado e do 
Ave – IPCA, de Barcelos), na se-
quência do convite que o Profes-
sor Lopes de Sá nos dirigiu para 
a apresentação de uma comuni-
cação no VII Prolatino, realizado 
em Salvador da Baía (Brasil), de 
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5 a 7 de Outubro de 2005. Com 
efeito, esse colega lançou a ideia 
e, de imediato, teve o meu apoio. 
No mesmo momento sugeri a 
co-organização da OTOC, tendo 
logo contactado o presidente da 
Direcção da então CTOC (e ac-
tual bastonário da OTOC), Antó-
nio Domingues de Azevedo, que, 
também de imediato, concedeu o 
seu assentimento. Na sequência, 
sugeri ao Professor Lopes de Sá 
que o presidente da Direcção da 
CTOC também apresentasse uma 
comunicação sobre a profi ssão 
de TOC naquele Prolatino, o que 
veio a concretizar-se.
Desta forma, foi estabelecida a 
primeira ligação do Professor 
Lopes de Sá à OTOC e ao seu ac-
tual bastonário, a qual teve se-
quência com a realização dos 
referidos VIII e IX Prolatinos e 
outros eventos, nomeadamente 
a apresentação do referido livro, 
repito, no 2.º Congresso dos TOC.
Note-se, porém, que antes da 
ligação à OTOC, já muito tem-
po antes, o António Lopes de Sá 
tinha dado outros passos im-
portantes na «ponte atlântica 
contabilística», pois participou 
na constituição da então Asso-
ciação Portuguesa de Técnicos 
de Contas (APOTEC), em 16 de 
Março de 1977, como o próprio 
sublinhou(8): «A APOTEC, que vi 
nascer, que ajudei a plantar um 
dos seus alicerces, pela crença 
que eu e Noel Monteiro nele de-
positávamos, é hoje essa imensa 
força que precisa existir activa 
e representativa, especialmente 
porque é “livre”.»
Esta ligação à APOTEC concre-
tizou-se, também, através da 
constituição do Centro de Estu-
dos de História da Contabilida-
de (CEHC) da APOTEC, do qual 
foi presidente honorário desde a 

sua constituição, em 1 de Junho 
de 1996, até à data do seu fale-
cimento.(9)

Nesta conformidade, podemos 
concluir que a «ponte atlântica» 
do Professor Lopes de Sá se ini-
ciou através da colaboração com 
a APOTEC e, mais recentemente, 
a partir de 2005, com a OTOC.
Refi ra-se, ainda, que aquando 
da realização do Terceiro Encon-
tro de História da Contabilidade 
da OTOC, realizado nos dias 17 
e 18 de Junho de 2010, em Lis-
boa (FIL) e Braga (] eatro Circo), 
respectivamente, o bastonário 
da Ordem dos TOC referiu que a 
OTOC continuará a apoiar a rea-
lização do Prolatino.
Também o presidente do Con-
selho Federal de Contabilidade 
(CFC), organismo congénere da 
OTOC, Juarez Domingues Car-
reiro, em recente entrevista à 
Revista «TOC» n.º 124, de Julho 
de 2010, pp. 6-12, em resposta 
à questão «Após o desapareci-
mento do principal impulsiona-
dor do Prolatino, está nos planos 
do CFC dar continuidade a esta 
iniciativa?», referiu: «Com cer-
teza. Esta grande obra de Lopes 
de Sá não terminou. Ele foi o seu 
criador (Prolatino) e participou 
activamente dos eventos. No úl-
timo, realizado em Uberlândia, 
Minas Gerais, recebi um como-
vente email de Lopes de Sá, ma-
nifestando o seu agrado extensi-
vo a toda a organização. Elogiou 
o encontro, o qual foi considera-
do por ele um dos melhores dos 
últimos anos, qualifi cando-o 
como um grande presente rece-
bido. O evento é um grande fó-
rum independente de discussão 
e refl exão. É livre como foi a sua 
liberdade de pensamento e ma-
nifestação. Vamos, com o apoio 
da OTOC, dar continuidade ao 

Prolatino, que será realizado 
alternadamente no Brasil e em 
Portugal.»
Neste contexto, espero que am-
bas as instituições e dirigentes 
se envolvam, efectivamente, 
neste grande evento em home-
nagem ao grande Mestre e Pro-
fessor António Lopes de Sá.

Sítio de António Lopes de Sá

Através de email enviado à viúva 
do Professor Lopes de Sá, D. Édi-
la Lopes de Sá, sugeri que o sítio 
do Professor (www.lopesdesa.
com.br), se mantivesse activo, o 
qual contém os seguintes menus 
e submenus:
  Home;
  Fale Conosco;
  Curriculum;
  Livros;
  Artigos:
  Ciência Contábil; 
  Ética;  
  História;  
  Neopatrimonialismo;  
  Auditoria - Perícia;  
  Análise Contábil;  
  Prática e Temática;  
  Profi ssão Atual;  
  Ambiental;  
  Social;  
  Ativo Imaterial;  
  Ensino-Cultura;  
  Custos e Rédito;  
  Custos/Produtivid.;  
  Economia-Tributos;  
  Normas Contábeis;  
  Internacionais;  
  Economia.

  Serviços;
  Pesquisas;
  Informativos;
  Contato;
  Álbum de Fotos;
  Indique este Site.
A D. Édila Lopes de Sá aceitou a 
sugestão e informou-me que será 
constituído um grupo de nove 
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personalidades ligadas ao Pro-
fessor, entre as quais estou in-
cluído, que se encarregarão des-
sa nobre e dignifi cante tarefa.

Sítio de Rogério F. Ferreira

O Professor Rogério Fernan-
des Ferreira nunca teve um sítio 
disponível na Internet. Há cerca 
de um ano, apresentei-lhe uma 
proposta de sítio e ofereci-me 
para o actualizar, tendo o pro-
fessor declinado, a que não foi 
alheio o facto de, já nessa altura, 
se encontrar bastante doente.
De qualquer forma, a proposta 
apresentada baseou-se essen-
cialmente no menu «Mestres/
Professores/Rogério Fernandes 
Ferreira» dos meus portais In-
focontab e Infocontab-História, 
que a seguir refi ro.

Os panegíricos

Tendo em conta o referido faleci-
mento dos dois Mestres elaborei 
dois artigos de homenagem(10):
• «Panegírico a António Lopes 

de Sá», publicado na Revis-
ta «TOC» n.º 124, de Julho de 
2010, pp.37-44.

• «Panegírico a Rogério Fernan-
des Ferreira», publicado na Re-
vista «TOC» n.º 125, de Agosto 

de 2010, pp. 31-37.
Nesses artigos desenvolvi os 
principais aspectos bibliográfi -
cos dos dois Mestres/Professo-
res, que foram, indubitavelmen-
te, até à data, os dois principais 
divulgadores/publicistas de li-
vros e artigos em Portugal.

Os portais Infocontab 

e Infocontab-História

Como referi naqueles artigos 
(«Panegírico…»), manterei as 
informações bibliográfi cas nos 
meus portais Infocontab e Info-
contab-História, no menu «Mes-
tres/Professores», cujos subme-
nus são os do quadro acima.
Agradeço aos leitores todos os 
contributos para melhorar as 
informações constantes destes 
portais. 

(ARTIGO RECEBIDO EM NOVEMBRO DE 2010)

*Presidente do Conselho Fiscal da OTOC

Vogal da Comissão de História 

de Contabilidade da OTOC

ROC n.º 790; TOC n.º 2 586

  

Notas
(1) Instituição congénere da OTOC.
(2) O Encontro foi aprovado em sessão pú-

blica realizada nas instalações da sede 
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da OTOC, conforme notícia constante da 
Revista «TOC» n.º 124, de Julho de 2010, 
pp. 23-4.
(3) O próprio presidente do Conselho Fe-
deral de Contabilidade do Brasil, Juarez 
Domingues Carneiro, sublinhou este fac-
to em recente entrevista à Revista «TOC» 
n.º 124, de Julho de 2010, pp. 6-12.
(4) Professor António Lopes de Sá, em 7 
de Junho, e Professor Rogério Fernandes 
Ferreira em 12 de Julho.
(5) O Professor António Lopes de Sá ti-
nha já confi rmado a sua presença. O 
Professor Rogério Fernandes Ferreira 
não poderia estar presente em virtude 
da degradação do seu estado de saúde.
(6) Ambos os artigos estão disponíveis 
para download nos meus portais Info-
contab e Infocontab-História.
(7) O VIII realizou-se em Santa Maria da 
Feira nos dias 7 e 8 de Abril de 2006 e 
o IX em Lisboa nos dias 9 e 10 de Maio 
de 2008.
A convite de António Lopes de Sá apre-
sentámos as seguintes comunicações 
nos Prolatinos:
− «História da Contabilidade em Por-
tugal - Resultado de um Questioná-
rio» no II PROLATINO - Congresso 
Internacional de Contabilidade do 
Mundo Latino, realizado nos dias 19 a 
21 de Agosto de 1998, em Belo Horizon-
te (Brasil), organizado pelo Conselho 
Regional de Contabilidade de Minas 
Gerais. 
− «Do Patrimonialismo ao Neopatri-
monialismo», no VII PROLATINO - 
Congresso Internacional de Contabi-
lidade do Mundo Latino, realizado nos 
dias 5, 6 e 7 de Outubro de 2005, em 
Salvador da Baía (Brasil), organizado 
pela Fundação Visconde Cairú;
− «Fluxos de Caixa e Dinâmica Pa-
trimonial (O caso português)», no X 
Prolatino - Congresso Internacional 
de Contabilidade do Mundo Latino, 
realizado nos dias 19 e 20 de Setembro 
de 2009, em Uberlândia (Brasil), orga-
nizado pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade (CFC).
(8) António Lopes de Sá: Adenda à en-
trevista publicada no «Jornal de Con-
tabilidade» n.º 226, de Janeiro de 1996, 
pp. 362-4.
(9) O Professor Rogério Fernandes Fer-
reira foi presidente do Centro desde 
essa data até ao seu falecimento.
(10) Também disponíveis para download 
nos meus portais Infocontab e Info-
contab-História.
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