
  

 

O Grão Mestre 

 
Amadeu Alves 

 
www.grandelojasimbolicaportugal.com 
gm@grandelojasimbolicaportugal.com 

 
 

O diploma legal que torna obrigatório que todos os deputados e titulares de cargos públicos declarem 

se pertencem a associações e organizações discretas, ao qual a Grande Loja Simbólica de Portugal – 

GLSP, se opôs através da emissão de um Comunicado, rapidamente se disseminou por todos os países 

europeus e do mediterrâneo, em particular, naqueles sofreram a intolerância de regimes ditatoriais no 

passado. No caso de Espanha, e um ano após o fim da Guerra Civil, em 1940, Francisco Franco 

promulgou a Lei de Repressão contra a Maçonaria, ao abrigo da qual os maçons espanhóis foram 

perseguidos e fuzilados. Mas Franco permitiu a existência de lojas nas bases militares norte-americanas 

onde trabalhavam maçons deste país. Tal facto prova a versatilidade do ditador e a “elasticidade” dos 

seus princípios, que ora se curvava aos interesses externos, ora se dobrava para espezinhar quem 

erguesse a bandeira da liberdade, igualdade e fraternidade. A maçonaria, seja em Espanha ou em 

Portugal, nunca se vergará perante as adversidades, não é “elástica” e sempre servirá o bem comum 

em detrimento de interesses individuais. Por isso, foi com natural felicidade que a Grande Loja Simbólica 

de Portugal recebeu a carta (em anexo) que nos foi remetida pela Grande Loja Simbólica de Espanha.  

 

O suposto “secretismo maçónico” justificado na proposta de tal diploma não é a clarificação dos 

interesses que poderão existir ao nível das lideranças partidárias e de órgãos de soberania nacional, 

mas antes a devassa da liberdade de consciência de cada maçom. Mesmo que este diploma venha (ou 

viesse) a ser aprovado, o verdadeiro “segredo maçónico” será sempre impossível de comunicar ao 

mundo profano. “Ele” pode ser revelado e explicado, mas só os verdadeiros iniciados conseguem 

compreendê-lo na perfeição. O que tal diploma mostra claramente é que existe uma verdadeira 

maçonaria universal, sem país, seja em Espanha, em Portugal ou em qualquer outro lado, com os 

mesmos princípios da fraternidade, da liberdade, da igualdade, do humanismo e da filantropia, do 

progresso para uma sociedade livre e justa. A Grande Loja Simbólica de Portugal e a Grande Loja 

Simbólica de Espanha partilham destes princípios, que assentam no livre pensamento, na liberdade de 

consciência e na tolerância, permitindo o aperfeiçoamento do homem, a edificação de uma sociedade 

justa e igualitária e o progresso da humanidade através da elevação moral e espiritual. E destes 

princípios, com ou sem diploma, nunca abdicaremos. 
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