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Editorial
Equinócio - Revista da Grande Loja
Simbólica de Portugal
Editorial do nº 1

“O Homem Ideal”
Nada é certo na vida dos homens.
Excepto dois dias.
Quando nascemos trazemos só
esperanças. Quando partimos levamos
só lembranças.
No caminho, tudo o que fazemos, todos
os medos que enfrentamos, todas as
conquistas que celebramos, tudo, são
o Percurso.
Aprendemos a ser homens no caminho
e passo a passo tomamos para nós
alguns exemplos e colocamos algumas
figuras no centro. Nesse caminho, é
frequente haver um tempo em que a
figura do pai se tornará num dos
nossos Mestres, um singelo sinal do
tempo em que fazemos as pazes com
a diferença que há entre Aprendiz e
Mestre, diferença essa que
aprendemos estar sempre presente se
formos homens de consciência e de
coração aberto.

Antes desse momento não partilhámos
todos os seus ideais, nem passámos a
fazê-lo depois disso. Não tivemos, nem
temos os mesmos sonhos. E
discordámos da visão que tinham,

que pensávamos que tinham, sobre
múltiplas matérias e continuamos
ainda a discordar. Somos diferentes
deles.

Talvez por isso mesmo, sejam tão
importantes, por serem diferentes e
porque, uma vez feita esta singular
descoberta, não precisamos mais
comparar-nos com eles. Tornam-se
nossos mestres. Aceitamo-los e
reconhecemo-los enquanto referenciais.

Ao pai e ao mestre, todos os defeitos
que lhe conheçamos, todas as
indecisões, todas as dificuldades e
falhanços, que afinal acontecem e
acontecerão sempre a todos os pais e a
cada um de nós, são um dos motivos
de os elevarmos à condição e à
titularidade de Mestre.

O Mestre é sempre um fiel da balança,
continuamente à procura do melhor de
si próprio, para demonstrar os seus
benefícios aos outros, aos mais novos,
aos que o encontram... Mesmo quando
essa resistência e labor sejam tantas
vezes solitários e sem sucesso. Ou
talvez seja o Mestre, apenas uma
espécie de termómetro moral que nos
ajuda a decidir pela nossa própria
consciência,por sabermos que, de
facto, faria o maior esforço para nos
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caminho de todas as possibilidades, é
portanto uma aventura do maior
interesse.

É neste ponto que nos situamos! A
Equinócio exaltará o duro trabalho dos
Maçons em todos os Graus e
Qualidades, feito em favor da
Humanidade e do seu Progresso.

A Equinócio será, nos Princípios e no
Espírito, uma homenagem a todos os
Mestres que nos encontraram,
acolheram e influenciaram as nossas
Vidas para que mudássemos as de
outros, num ciclo virtuoso que todos
procuramos ser dignos de seguir.

A todo o Mestre que (re)conheçamos,
seja seu caminho ligeiro e seu exemplo
certeiro.

Liszt
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indicar uma boa rota a seguir, aquela
que em consciência e no coração já
reconhecemos como a melhor. Porque
a rota boa não é aquela que não traz
sobressalto, dificuldade e cansaço, mas
antes a que permite chegar.

Neste estranho desequilíbrio que é a
vida, suspirando por dias perfeitos e
justos, sabemos que sem Mestres que
nos guiem e nos avancem pistas para
decifrar o Mundo, é muito dif ícil
continuar.

O Mestre que encontrámos, o que
seguimos, o Mestre que nos criou, nos
apoiou e nos apresentou ao Mundo,
não era Perfeito.
Poucas coisas são.

O Mestre que nos colocou aos seus
ombros para que pudéssemos ver
mais, ser mais e talvez chegar às
estrelas, fica tão próximo quanto é
possível reconhecer do Ideal.

É o mesmo Mestre que tendo defeitos,
procurou suprimi-los. O mesmo que
passou aos outros essa necessidade de
ser e plantou tal ideia no seio criativo
das infinitas possibilidades que cada
um tem de também ser.

Daqui mesmo desta certeza, se
construiu a perseverança virtuosa dos
ideais que defendemos e também
daqui se conquistou muitos bens que
a todos aproveitam. A origem foi nesse
esforço, tão pessoal e tão profundo, de
aperfeiçoamento. E é esta teimosa
capacidade de inspirar a mudança para
melhor, que é a maior força da
Maçonaria e é, simples e claramente
por isso, que se perpetuará.

Por sermos imperfeitos estamos,
porém, a meio caminho entre a
Obscuridade e a Luz.
Entre a lassidão do Estio e o rigor do
Inverno.
Reconhecer estes momentos de
passagem, que nos colocam a meio

EDITORIAL • EQUINÓCIO
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“Em Pessoa”
Nesta Secção da Equinócio damos a
conhecer as pessoas que fazem a
grandeza da Maçonaria a nível
Nacional e Internacional. Esta Secção
é constituída por grandes entrevistas
feitas sempre na primeira pessoa,
conduzidas de forma a que possamos
conhecer melhor os protagonistas.

EQUINÓCIO: A maioria das pessoas
tem uma ideia de Maçonaria, mas não
sabe o que é. Em que é que consiste
a magia da Maçonaria? Qual é o seu
apelo?

S G M Amadeu Alves: Maçonaria é
uma sociedade discreta, em que as
ações são reservadas apenas àqueles
que nela são iniciados.Daí que se diga
que a maçonaria é também iniciática.
A maçonaria é uma sociedade
universal, cujos membros cultivam o a
classismo, humanismo os princípios da
liberdade, democracia, igualdade,
fraternidade e aperfeiçoamento
pessoal e intelectual. A maçonaria
admite que todo homem é livre e
possui bons costumes, não faz
distinção de raça, religião, ideário
político ou posição social. As suas
únicas exigências são que o candidato
possua um espírito filantrópico e de
buscar a perfeição.

Como refere Arthur Edward Powell ,

«A franco-maçonaria é virtude e
ciência, ética e filosofia, religião e
fraternidade; porém, nenhuma destas
coisas, por si só, a define. Não há
multidão de células que possa fazer
um organismo vivo, nem galáxia de
estrelas que possa formar um cosmos,
nem raios de luz que possam fazer um
sol. Do mesmo modo, nenhum
agrupamento de elementos de beleza
ou de fraternidade pode fazer a
franco-maçonaria; esta cria todas
essas coisas, transmite ao ser muitos
pontos de perfeição, mas continua a
ser um mistério que apesar de poder
ser sempre descrito nunca pode ser
explicado.»

A magia da Maçonaria é todo o seu
Ritual em Templo. Onde a bondade, a
tolerância, a benevolência e a amizade
mútuas, a ajuda, a camaradagem e a
fidelidade são os verdadeiros
elementos de nossa obra na Loja, são
os fundamentos do Templo que,
cimentados na virtude, há de ser
erigido pela Ciência, cada vez com
maior Sabedoria. Porém, estas coisas
não podem existir mais que
parcialmente no mundo, porque o
coração dos homens é ainda duro e a
ignorância cega-os.

E.: Continua a ser importante a
Maçonaria nos dias de hoje?

EM PESSOA • EQUINÓCIO
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Amadeu Alves,
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S G M Amadeu Alves: Claro que sim.
Nos dias de hoje ainda faz mais sentido.
No mundo atual, caminha-se para a
divinização do "mercado", do dinheiro,
do “vil metal”, que a tudo condiciona.
Admitamos ou não, esses factos fazem
parte do nosso quotidiano. A nossa
tarefa é questioná-la, analisá-la,
transformá-la. A minha esperança é
necessária, mas não é suficiente. Ela
só, não ganha a luta, mas sem ela a
luta fraqueja e titubeia. Precisamos da
esperança crítica, como o peixe
necessita da água despoluída».

A essência da atividade Maçónica é a
inclusão do outro. A nossa tarefa é
questioná-la, analisá-la e transformá-la.
O nosso sucesso passará em realizar
essa tarefa que pode ser a diferença
entre o desencanto e a esperança; não
uma diferença abstrata e poética, mas
aquela que gera vontade e a ação.

Marcado na história como o século da
Filosofia, o séc. XVIII marca o início da
maçonaria como entidade que
defende o livre pensamento e a
igualdade entre indivíduos numa
sociedade. E tal como acontecia na
época, hoje, em pleno Séc. XXI, ainda
existem certas falhas no alcance desta
meta criada pelo iluminismo onde
cada pessoa teria que se libertar das
limitações de pensamento, muitas
vezes criadas por si próprio (Emmanuel
Kant), para que pudesse dessa forma
crescer moralmente, emocionalmente
e culturalmente de forma que juntos,
em grupo pudessem criar uma
sociedade justa, igualitária e livre.

Deste modo, e contemplando este
papel desde o início, a Maçonaria
permite esse mesmo desenvolvimento
pessoal, em que cada ser humano
passa por uma introspeção pessoal e
constante melhoria, sempre com o
objetivo de contribuir para uma
sociedade ideal que o iluminismo tanto
almejou. É este também o caracter
progressista da Maçonaria. Tanto no
presente como no futuro, a médio ou
longo prazo, este será um desafio
constante.

E.: Qual é a realidade maçónica
portuguesa na actualidade?

S G M Amadeu Alves: Para mim a
maçonaria é uma sociedade discreta
que se caracteriza por seguir os
princípios da liberdade, igualdade e
fraternidade, do humanismo ou da
filantropia, e que, sendo progressista,
tem como objetivo a construção de
uma sociedade livre e justa.

Entre dezenas de organizações
maçónicas, em Portugal, existem
atualmente quatro grandes obediências
ligadas à maçonaria: o Grande Oriente
Lusitano (GOL) e a Grande Loja Legal
de Portugal / GLRP, a Grande Loja
Simbólica de Portugal (GLSP) e a
Grande Loja Simbólica da Lusitânia -
Via Mista. Aliás, foram precisamente
estas três obediências maçónicas que
estiveram representadas nas
audiências parlamentares que
recentemente tiveram lugar na
Assembleia da República por ocasião
do debate sobre o Diploma do PAN/
PSD que obriga que os políticos
declarem publicamente todas as suas
filiações maçónicas. A GLSP esteve lá
muito bem representada.

O GOL, fundado em 1802, de caráter
agnóstico e intimamente ligada ao
liberalismo, é a mais antiga e influente
em território nacional. A GLLP/GLRP, de
cariz mais tradicional e reconhecida a
nível internacional como regular, foi
criada em 1991 sob o nome de Grande
Loja Regular de Portugal. Em 1996, as
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divergências internas levariam, no
entanto, a uma cisão e à criação de
uma nova obediência: a Grande Loja
Legal de Portugal (GLLP). Uma divisão
que, mais tarde, em 2011, viria a
culminar numa reconciliação e na
criação de uma única obediência. A
terceira, a nossa GLSP, foi criada em
maio de 2008, está representada em
todo o território nacional,
nomeadamente, em Lisboa, Vila Real,
Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Covilhã,
Castelo Branco, Portimão e Faro.

E.: O que é a Grande Loja Simbólica
de Portugal - GLSP?

S G M Amadeu Alves: A Grande Loja
Simbólica de Portugal – GLSP – é a
terceira obediência maçónica
portuguesa e tem uma forte ligação
institucional ao Grande Oriente de
França, que é a maior obediência
mundial da Maçonaria Liberal. Em
2008, instalámos a R Loja Phoenix, A
Grande Loja Simbólica de Portugal foi
posteriormente consagrada em 2011 no
Palácio Maçónico do Grande Oriente
Lusitano e em 2015 recebemos as
Cartas Patentes da Maçonaria
Simbólica e da Maçonaria Filosófica
(Altos Graus) do Grande Oriente de
França. É reconhecida pelas maiores
Obediências Maçónicas Internacionais.
-Temos mais de 50 Tratados de
Amizade e Reconhecimento.

E.: Como encontra esta estrutura

espaço na realidade maçónica
portuguesa?

S G M Amadeu Alves: A Grande Loja
Simbólica de Portugal é a terceira
maior obediência maçónica
portuguesa. Atualmente, trabalhamos
em várias Lojas e Triângulos de Norte a
Sul de Portugal, nomeadamente Vila
Real, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra,
Castelo Branco, Oeiras, Lisboa, Faro,
Portimão e Elvas. A força e a reputação
da GLSP pela prática dos nossos ritos
fazem-nos confiar cada vez mais nas
nossas características específicas e na
qualidade dos seus trabalhos, em
prejuízo da quantidade dos seus
membros. Destina-se a investigadores
sinceros, ansiosos para melhorar e
trabalhar sobre Simbolismo e as suas
práticas esotéricas.

A GLSP tem tido um posicionamento
de união e harmonia na Maçonaria
Portuguesa, contribuindo para a
construção das pontes que
naturalmente devem existir entre
todas as Obediências Maçónicas
Portuguesas.

E.: Que ritos se praticam na Grande
Loja Simbólica da Portugal?

S G M Amadeu Alves: Fomos a
primeira obediência portuguesa a
trabalhar no Rito Antigo e Primitivo de
Memphis-Misraïm. Actualmante,
também praticamos o Rito Escocês
Antigo e Aceite e o Rito de Emulação,
todos com as Cartas Patentes do
Grande Oriente de França,
reconhecendo a legitimidade e rigor na
prática maçónica da Grande Loja
Simbólica de Portugal.
A força e a reputação dos nossos ritos
fazem-nos confiar cada vez mais nas
suas características específicas e na
qualidade dos seus trabalhos, em
prejuízo da quantidade dos seus
membros. Destina-se a investigadores
sinceros, ansiosos para melhorar e
trabalhar sobre Simbolismo e as suas
práticas esotéricas.
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A GLSP é a terceira
obediência maçónica
portuguesa e tem uma
forte ligação
institucional ao Grande
Oriente de França, que
é a maior obediência
mundial da Maçonaria
Liberal.
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E.: Que tipo de homens fazem parte
da GLSP?

S G M Amadeu Alves: Homens livres
e de bons costumes. Homens que dão
primazia à evolução espiritual/
intelectual do Ser Humano. Homens
que privilegiam o desenvolvimento
intelectual/espiritual dos nossos
Obreiros, respeitando a Liberdade
Absoluta de Consciência, e
desenvolvem os seus Trabalhos no
domínio filantrópico e social para uma
visão mais progressista da
Humanidade. Na Grande Loja
Simbólica de Portugal, temos um
princípio fundamental e fundador nos
nossos Trabalhos, que exclui o
envolvimento em temas políticos (ou
económicas), religiosos e desportivos.

E.: O contexto da pandemia afectou a
Maçonaria? De que modo?

S G M Amadeu Alves: A GLSP, desde
março de 2020, sempre esteve ativa, a
trabalhar apesar de algum
recolhimento, mas não em isolamento.
Tivemos que nos adaptar. substituímos
as sessões presenciais pelas virtuais,
organizamos grandes conferências e
debates online, com uma grande
diversidade de temas maçónicos,
virados para a Maçonaria e para a
sociedade civil. Reforçámos as nossas
ações de apoio interno a todos os
nossos Obreiros e às instituições da
sociedade civil. Com a nossa
Associação Profana procuramos ir, de
acordo com as nossas capacidades, ao
encontro de quem mais precisava. Este
trabalho foi feito por todo o país, foram
levadas a cabo a nível local pelas nossas
Lojas maçónicas.
Os grandes valores da Maçonaria estão
sintetizados na sua divisa universal:
Liberdade, Igualdade, Fraternidade —
Liberdade com ordem, Igualdade com
respeito e Fraternidade com justiça
(Arnaut, 2017). Esta pandemia veio-nos
colocar diversos desafios, aos quais nós
tivemos de (e temos de continuar) a
adaptar. Entre os mais marcantes
saliento:

• A necessidade de Cooperação para
resolver da forma mais célere
possível uma doença nova e
desconhecida;

• A necessidade de Solidariedade
para sobrevivermos como
Sociedade;

• O repto da divisa Liberdade,
Igualdade, Fraternidade em clima
de medo e de muitas vezes, parcos
recursos.

A Grande Loja Simbólica de Portugal
tentou contribuir para dar respostas a
estas questões. Logo no início do
primeiro estado de emergência em
Portugal, em Março de 2020, foi criada
uma comissão de acompanhamento
médica, social, jurídico, psicológica,
logística, da COVID19 dentro da própria
Obediência, denominadas Pool’s de
apoio. O objetivo destas foram desde
logo, numa primeira fase, congregar
diversos obreiros na sua vida profana
para que, em conjunto, fossem
reunindo, discutindo e triando a muita
informação que foi surgindo em
catadupa (Pool Saúde). Criaram-se
assim documentos com indicações e
orientações para todos os Irmãos, à luz
do que se sabia à data. Estes
documentos e estas informações
foram sendo revistas e atualizadas
periodicamente consoante o avanço do
conhecimento e realizaram-se
inclusive reuniões virtuais de partilha
de conhecimento para com os
restantes. Mais de um ano e meio
volvidos após as suas constituições
pensamos que estas foram bem-
sucedidas, permitindo orientar, ajudar,
apoiar e acalmar os Irmãos que a elas
tiveram necessidade de recorrer.

E.: Faz sentido haver tantas
obediências diferentes?

S G M Amadeu Alves: Faz. O mundo
é muito grande e todos temos lugar,
desde que nos respeitemos uns aos
outros e que se pratique os nossos
verdadeiros valores maçónicos, com
rigor. E que sejamos reconhecidos por
Obediências Maçónicas credíveis e
devidamente reconhecidas.

EM PESSOA • EQUINÓCIO



E.: Que caminho está a Maçonaria
Portuguesa a fazer?

S G M Amadeu Alves: As
várias Obediências Portuguesas
devidamente reconhecidas estão a
fazer o seu caminho. Um caminho
dividido e separado. Cada uma das
principais Obediências Portuguesas,
Grande Oriente Lusitano e Grande Loja
Legal de Portugal de costas voltadas
uma com a outra e estas com as outras
Obediências Portuguesas. Na GLSP
zelamos pela aproximação das várias
Obediências Portuguesas, até porque
“somos todos Irmão na Maçonaria”. Nós
estamos a fazer um caminho com rigor
e exigência para demonstrarmos, com
mais vigor, a nossa solidariedade
perante os outros, não apenas através
do apoio social, económico ou material
a quem mais necessita, mas também
do suporte espiritual e moral, da
presença, das palavras de incentivo e
de coragem. A Maçonaria tem aqui um
papel ativo na sociedade.
Por exemplo, no ano 2018 realizamos o
Primeiro Salão do Livro Maçónico em
Portugal, o qual teve um enorme
sucesso. Porque nós não excluímos
outras Ordem reconhecidas,
realizamos algumas palestras de
diferentes temáticas para as quais
convidámos oradores maçons de várias
obediências, tanto nacionais como
internacionais. O sentido é congregar e
não desagregar.

E.: Quais são as principais questões
em que a Maçonaria se vê envolvida
nos nossos dias?

S G M Amadeu Alves: Infelizmente
a Maçonaria só surge noticiada na
comunicação social pelos maus
exemplos (favorecimento, corrupção,
etc), mas na Maçonaria temos Homens
bons e Homens menos bons. Os
maçons são Homens Livres e de Bons
Costumes e como em todos os grupos
da sociedade existem desvios. Na GLSP
existe um rigor e exigência muito
grande. Existe um acompanhamento
muito próximo de todos os Obreiros e
quando é detetado um desvio esse
irmão é convidado a sair.
A Maçonaria sempre foi uma entidade
que soube estar à altura das
dificuldades que o mundo lhe
apresentava. Desde sempre que soube
atuar no seio das sociedades da forma
mais inteligente, estratégica e honesta
para que se pudesse chegar a uma
sociedade justa, igualitária e de livre
pensamento. Contudo o passado é
passado e a mudança no mundo é algo
constante.
Assim, de forma sucinta e simples, tal
como o mundo evolui constantemente,
a Maçonaria também o deve fazer.
Evolução e adaptação são dois dos
conceitos mais relevantes para esta
nova etapa nesta sociedade. Por isso,
todos nós enquanto maçons podemos
e devemos exigir sempre um pouco
mais de nós próprios, o que irá resultar
num melhor impacto da maçonaria, de
forma geral, no mundo.

E.: A maçonaria é uma estrutura
assente no reconhecimento. Como é
vista a GSLP na maçonaria europeia e
do mundo?
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Cada uma das principais
Obediências Portuguesas, GOL e
GLLP/GLRP estão de costas
voltadas uma com a outra e
estas com as outras Obediências
Portuguesas. Na GLSP zelamos
pela aproximação das várias
Obediências Portuguesas.
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S G M Amadeu Alves: Muito Bem. A
GLSP trabalha com rigor e exigência os
seus Rituais, daí, trabalharmos com as
Cartas Patentes do Grande Oriente de
França, a maior Obediência Maçónica
Mundial Liberal. A GLSP possui mais de
50 Tratados de Amizade e
Reconhecimento Mútuo.

E.: Quais são os principais organismos
em que a GLSP tem assento?

S G M Amadeu Alves: A nível
internacional a GLSP é membro das
três maiores Organizações Maçónicas
Internacionais:
• CLIPSAS – Centro de Ligação e de

Informação das Potências
Maçónicas Signatárias do Apelo de
Estrasburgo (maior organização
maçónica mundial);

• AME – Alliance Maçonnique
Européenne (Maior organização
maçónica da União Europeia);

• UMM – Unione Maçónica del
Mediterrâneo – Organização
maçónica internacional que
envolve as principais Obediências
Maçónicas da Bacia do
Mediterrâneo, concretamente no
Medio Oriente, Norte de Africa e
Europa.

E: Porque é importante este
reconhecimento internacional?

S G M Amadeu Alves: Esse
reconhecimento é muito importante e
como forma desse reconhecimento,
foi-nos confiado organizar em
Portugal:

• A Assembleia Geral Extraordinária
da Aliança Maçónica Europeia -
AME, em junho de 2019, em Lisboa.
Foi um importante evento da
Maçonaria Europeia onde
estiveram presentes os líderes das
principais Obediências Maçónicas
da Europa. Nessa reunião foram
abordados os principais temas da
atualidade social da Europa e

• delinear uma estratégia conjunta
através da Aliança Maçónica
Europeia.

• O XX Reencontro da União
Maçónica do Mediterrâneo – UMM,
em abril de 2019. A UMM é a
terceira maior Organização
Maçónica Mundial. Este evento
surge, pois, com alguma
naturalidade e é mais um sinal da
projecção que a Grande Loja
Simbólica de Portugal tem na
Europa e no mundo. A nomeação
da GLSP resultou de uma votação
que teve lugar no XVIII Encontro da
UMM – União Maçónica do
Mediterrâneo, realizado em abril de
2018, em Roma, no Palácio da Santa
Chiara e no Palácio Maçónico da
Grande Loja de Itália. A organização
do encontro esteve a cargo da
Grande Loja de Itália e juntou as
principais Obediências Maçónicas
de França, Espanha, Itália, Albânia,
Marrocos, Líbano, Grécia e Turquia.
De Portugal (GLSP, GLSL e GOL),
Esta decisão foi um sinal de apoio e
reconhecimento à Grande Loja
Simbólica de Portugal, pelo
trabalho, desenvolvimento, postura
positiva, rigor, e legitimidade
Maçónica, no seio da maçonaria
internacional.

Video:
https://youtu.be/o1sVM89fWbA

• E em já no próximo ano de 2022, em
Maio, a Grande Loja Simbólica de
Portugal vai realizar em Lisboa a
Assembleia Geral da maior
Organização Mundial da Maçonaria
Liberal – CLIPSAS – Centro de
Ligação e de Informação das
Potências Maçónicas Signatárias
do Apelo de Estrasburgo, reunindo
as principais Obediências
maçónicas do Mundo. Trata-se do
maior evento da Maçonaria Liberal
Mundial. O CLIPSAS, foi fundado
em 1961 em Estrasburgo pelas
principais obediências maçónicas
internacionais. Actualmente
congrega cerca de cem obediências
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• maçónicas em todo o mundo da
maçonaria liberal e adogmática e
reúne todos os anos na sua
Assembleia Magna.

A GLSP tem tido um posicionamento
de união e harmonia na Maçonaria
Portuguesa, contribuindo para a
construção das pontes que
naturalmente devem existir entre
todas as Obediências Maçónicas
Portuguesas que são membros das
Organizações Maçónicas Internacionais.
Volvidos mais de 20 anos da primeira
reunião do CLIPSAS em Portugal,
organizado pelo Grande Oriente
Lusitano, a Grande Loja Simbólica de
Portugal honra os pergaminhos da
Maçonaria Portuguesa defendendo os
Valores da Maçonaria Universal dando
o exemplo de União e Reconhecimento
entre todos os Maçons do Mundo sem
muros nem barreiras.

E.: De que forma a GLSP intervém
nesses organismos?

S G M Amadeu Alves: A GLSP
participa em todas as reuniões desses
Organismos (AME, UMM e CLIPSAS),
expondo as suas ideias e objetivos,
contribuindo para a construção das
pontes que naturalmente devem
existir entre todas as Obediências
Maçónicas. A GLSP é uma Obediência
responsável, credível e reconhecida
pelas maiores Obediências maçónicas
internacionais. Exemplo disso é a
confiança desses Organismos na GLSP,
para a organização dos maiores
eventos maçónicos internacionais. A
GLSP tem um grande efetivo com baixa
médio de idades o que os torna muito
ativos, dinâmicos e que se dedicam à
Maçonaria de forma empenhada. É
ainda de referir que, temos um
representante de Portugal, da GLSP, na
AME (União Maçónica Europeia), o
nosso Fundador e Past Grão-Mestre
Pedro Rangel, que tem tido um papel
fundamental na Maçonaria Europeia.

E.: Que futuro para a GLSP ?

S G M Amadeu Alves: As linhas
orientadoras para o Grão-Mestrado
2020-2023 da Grande Loja Simbólica de
Portugal são o fortalecimento,
organização e crescimento da GLSP
quer, no âmbito nacional quer, no
domínio internacional, com especial
enfoque nas participações
internacionais, com quem tem
Tratados de Amizade e
Reconhecimento, no envolvimento e
participação na Aliança Maçónica
Europeia, na União Maçónica de
Mediterrâneo e no CLIPSAS – Centro de
Ligação e de Informação das Potências
Maçónicas Signatárias do Apelo de
Estrasburgo, organizações maçónicas
internacionais que a Grande Loja
Simbólica de Portugal integra.
Fomentar e Fortalecer a construção de
pontes que naturalmente devem
existir entre todas as Obediências
Maçónicas Portuguesas.

E.: Que preocupações tem sobre a
maçonaria e a sociedade portuguesa
na actualidade?

S G M Amadeu Alves: Existem várias
preocupações, passando a descrever
algumas:
– A credibilidade e imagem da
Maçonaria Portuguesa;
– Unificação da Maçonaria Portuguesa;
– Abrir a Maçonaria à Sociedade civil;
– Ameaças climáticas;
– Violação dos direitos humanos
– Terrível pandemia do COVID19:
As repercussões dos dois últimos anos
far-se-ão sentir fortemente naquele
que agora se inicia. Os cenários
macroeconómicos são preocupantes e
os Portugueses deverão preparar-se
para atravessar um período social e
economicamente desafiante, mas,
muito dif ícil, antes de chegar a tão
desejada recuperação. Será um ano
muito importante para demonstrarmos
ainda mais a solidariedade perante os
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outros, não apenas através do apoio
social, económico ou material a quem
mais necessita.

Neste período tão controverso uma das
grandes diferenças que se observa
relativamente ao período pré
pandemia é precisamente a
desunificação da sociedade. Perante
uma situação nunca antes vivida pela
esmagadora maioria da população
nacional e até mundial, as interações
entre indivíduos sociais que outrora
tinham-se como algo a melhorar,
sofreram severamente, fazendo assim
com que neste momento seja algo a
recuperar.
Concluindo assim, e tal como foi
sempre o papel da maçonaria desde a
sua criação, terá que haver uma
mudança de valores e princípios
sociais, pensamentos limitadores de
crescimento e unificação e na forma de
relacionamento interno de uma
sociedade. Para estas mesmas
mudanças não terá a maçonaria uma
tarefa leve e fácil, mas da qual está
mais que habilitada para proporcionar
uma recuperação e constante melhoria
do e no mundo.

E.: Como pode alguém, interessado
em conhecer melhor, ou que se
identificar com os valores da GSLP,
chegar até nós?

S G M Amadeu Alves: Para ser
membro da GLSP, é preciso um convite
formal e é obrigatório que o profano
seja iniciado por outros maçons. Para
que uma pessoa se torne maçom
existem algumas exigências: Acreditar
em algo e viver uma vida honrada,
pautada em bons hábitos morais e de
fraternidade. A GLSP dá primazia à
qualidade e seletividade na admissão
de membros em detrimento da
quantidade das admissões.

Pode consultar o nosso site - https://
grandelojasimbolicaportugal.com/ e
tem lá toda a informação necessária.

Amadeu Alves, Sereníssimo
Grão Mestre da Grande Loja
Simbólica de Portugal:
Homem Livre e de Bons
Costumes, ser humilde, rigoroso,
responsável, conciliador, exigente,
dedicado, presente, respeitado e
reconhecido para ser eleito pelos
seus Obreiros.
No dia 30 de Junho de 2020
(e:.v:.) tomou posse o Ser.´. Grão
Mestre Amadeu Alves, para o
Grão Mestrado 2020/23 da
Grande Loja Simbólica de
Portugal, juntamente com o
seu Colégio de Grandes Oficiais.
Amadeu Alves é Licenciado em
Direito, Pós-Graduado em
Gestão Pública. Iniciou a sua
atividade profissional em 1991,
tendo exercido ao longo destes
anos vários cargos de Direção
em vários Organismos Públicos
e Cargos Políticos. Co-Autor de
várias obras jurídicas e Autor de
vários textos jurídicos. Tem uma
vasta experiência como
voluntário e Dirigente em várias
associações, sem fins lucrativos
de solidariedade social.
Foi fundador e Venerável
Mestre da Resp.´. Loja Karnak
da Grande Loja Simbólica de
Portugal e desempenhou vários
cargos de Grande Oficial na
Grande Loja Simbólica de
Portugal nomeadamente,
Grande Intendente do
Património, Grande Secretário e
Grande Chanceler, tendo
representado a Grande Loja
Simbólica de Portugal em
vários eventos de Organizações
Maçónicas Internacionais,
nomeadamente, Aliança Maçónica
Europeia e União Maçónica do
Mediterrâneo.

EM PESSOA • EQUINÓCIO
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EQUINÓCIO: Quem é o Pedro Rangel?

Past GM Pedro Rangel: Um entusiasta
de fazer criar e de acreditar no lado
positivo da natureza humana.
Um optimista por natureza e de
empregar a energia no colectivo e não
no individualismo.

E.: Como pôde o sonho de um homem
ter-se tornado a terceira via da
Maçonaria em Portugal?

Past GM Pedro Rangel: «O Homem
sonha e Mundo pula e avança».
Na primeira década de 2000, a
Maçonaria portuguesa vivia uma fase
de consolidação, Portugal precisava de
uma Maçonaria virada para o futuro,
com gerações mais novas com uma
visão abrangente, sobretudo com a
prática de outros Ritos,
nomeadamente o Rito Antigo e
Primitivo Memphis-Misraïm, um
Rito espiritual e esotérico dentro da
Maçonaria Universal.

1.

E.: Como encontrou esta estrutura
espaço na realidade maçónica
portuguesa?

Past GM Pedro Rangel: Tal como no
início, as pessoas procuram na
Maçonaria, uma Via Espiritual aberta e
de Livre Pensamento. Uma procura de
Conhecimento e de Fé no Homem,
sem dogmatismos religiosos. Uma
forma de evolução espiritual e
intelectual num ambiente de profunda
união, amizade e fraternidade entre os
membros da Grande Loja Simbólica de
Portugal.

E.: O que é o Rito Antigo e Primitivo
de Memphis-Misraïm?

Past GM Pedro Rangel:
O Rito Antigo e Primitivo de Memphis-
Misraïm é um dos Ritos mais
espiritualistas e esótericos na
Maçonaria Mundial.
Este Rito tem uma grande influencia
pelas principais Ordens Iniciáticas
ocidentais, nomeadamente o
Martinismo, Rosa Cruz, Cabala,
Hermetismo, Helenismo, Gnosticismo,
Alquimia entre outras sociedades
ocultas ou herméticas.

ENTREVISTA COM
Pedro Rangel,
Past Grão-Mestre da GLSP.

“Em Pessoa”
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E.: Qual é a sua origem?

Past GM Pedro Rangel: O Rito Antigo
e Primitivo Memphis-Misraïm é na
realidade a união de quatro Ritos
espiritualistas, sendo dois os principais:
Rito Misraim e o Rito de Memphis.
Em 1862, Marconis de Nègre deposita a
patente do Rito de Memphis no Grande
Oriente de França e em 1865 Jacques
Ragaigne deposita no Grande Oriente
de França a carta patente do Rito
Misraim.
John Yarker e Giuseppe Garibaldi, em
1881, funda os Ritos introduzindo uma
escala de 33º Graus do Rito Antigo e
Primitivo Memphis-Misraïm.

E.: O que é que faz a diferença deste
Rito para os restantes? Qual a sua
riqueza?

Past GM Pedro Rangel: A riqueza e o
poder espiritual do Rito Antigo e
Primitivo Memphis-Misraïm, torna-o
único na medida que estão ali
manifestadas influencias das principais
Ordens Iniciáticas do Esoterismo
Ocidental numa estrutura ritualística
maçónica.

E.: A maioria das pessoas tem uma
ideia de Maçonaria, mas não sabe o
que é. Em que é que consiste a magia
da Maçonaria? Qual é o seu apelo?

Past GM Pedro Rangel: A magia da
Maçonaria é o religamento de pessoas
que de outra forma não seria possível
conhecerem-se, através de práticas
ritualísticas, dando a possibilidade de
trilhar um Caminho de Conhecimento
numa evolução Espiritual e Intelectual.
No fundo é descobrimos a nossa
própria Felicidade intrínseca em cada
um de nós.

E.: O que este rito te trouxe como
Maçom?

Past GM Pedro Rangel: Uma
profunda abrangência espiritual e um
conhecimento da natureza humana
nas suas múltiplas e complexas
variantes. E na sua essência, descobri a
minha missão como Ser Humano.

E.: Quais deverão ser os objectivos
para o futuro da Maçonaria em
Portugal?

Past GM Pedro Rangel: Uma maior
convergência e união das seis
obediências maçónicas portuguesas
reconhecidas internacionalmente.

E.: Que preocupações tens sobre a
Maçonaria e a sociedade portuguesa
na actualidade?

Past GM Pedro Rangel: A Maçonaria
tem cumprido o seu papel de
tolerância e de solidariedade social em
Portugal. O individualismo e o
materialismo que vivemos hoje é
preocupante porque o nível cultural
tende a baixar.
A Maçonaria é um Caminho para quem
se pretende desviar desta sociedade
consumista e individualista.

Quem é o Past GM da GLSP ?
De Lisboa, casado, dois filhos.
57 anos.
A nível profissional esteve
sempre ligado aos Mercados
Financeiros, trabalhando em
vários Bancos em Sala de
Mercados e em Sociedades
Corretoras de Valores
Mobiliários em Portugal e a
nível internacional.



« Podemos fazer a diferença. Podemos ser o FAROL que traz
LUZ a um Mundo que dela carece. Um Mundo que procura
orientação e direcção. Um Mundo em tumulto e angústia.
Podemos ser a diferença. Trabalhando juntos contruímos
um Mundo melhor. »

disponível em:

livraria@memphismisraim.pt

Louis A. Daly
Presidente do CLIPSAS 2014-2017

“A Maçonaria em Portugal”
Rito Antigo e Primitivo de Memphis-Misraïm



A(s) Origem(ens)
A palavra Maçonaria ou Franco-
maçonaria surge pela primeira vez em
Inglaterra no ano de 1376, embora o
mais antigo registo de um
regulamento Maçónico date de 1390,
no documento “Poema Regius”. Já o
primeiro registo administrativo de uma
S S , a primeira e, portanto, mais
antiga Ata Maçónica conhecida, data
de 31 de Julho de 1599 e é referente à
"Lodge of Edinburgh n° 3”, em
Inglaterra. Estes poderão ser os mais
antigos registos sobre a maçonaria,
mas a sua prática é muito mais remota.
Embora não sejam claras as origens da
maçonaria, envolta desde sempre em
lendas, mitos, símbolos, simbologias e
rituais, alguns registos direcionam-nos
aos tempos dos Brâmanes (5000 anos);
dos Egípcios - com as lendas de Isis e
Osíris e de Hermes Trimegistro (3000
anos); dos Gregos e a sua mitologia e
rituais, (2000 anos), dos Judeus
Essénios e de Salomão; dos Romanos,
com o culto de Mitra, dos Galo-Celtas
(Druidas) e mais recentemente, à
Ordem dos Templários, que como
sabemos foi fundada em 1117 ou na
Antiga e Mística Ordem Rosacruz (1915),
entre muitas outras que se posicionam

como guardiãs de uma tradição
intemporal.
Na cultura espiritualista Kardecista ou
das tradições Africanas profundas do
Ubanda, do Quibanda também lá
iremos encontrar o Ritual que se inicia
com uma música que promova
concentração; o uso de um defumado
ou incensário; evocações; a cor azul ou
turquesa; as velas (de luz azul) as
formas geométricas (círculos,
triângulos, retângulos) e muitas
referências com as quais facilmente
estabelecemos um paralelismo com a
maçonaria. Em todas elas iremos
igualmente encontrar a importância
do amor, da caridade, da prática da
virtude, algumas até definidas como
Leis: a Lei Liberdade, a Lei da
Igualdade, a Lei da Justiça, Amor e
Caridade. Apenas nesta pequena
introdução, apercebemo-nos de
características que são praticadas e
partilhadas em diversas tradições em
zonas geográficas tão distantes, que se
estendem a vários continentes.
Todos estes mistérios contidos em
Rituais, tinham um propósito que
ainda hoje se mantém: o de reservar a
elites alguns “segredos”, como os da
religião, da filosofia, da astronomia, da
alquimia, das ciências primitivas. Por
isso, só eram transmitidos aos
Iniciados, aos escolhidos, através de
uma linguagem que ainda hoje, como
bem sabem, se mantém, a linguagem

2.
“Papyrus”
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simbólica. Não é com isto necessário
que sejamos entendidos em semiótica,
nada disso, apenas nos é requerido que
estejamos atentos, que vejamos com
os olhos, mas que observamos com o
coração; que escutemos com os
ouvidos, mas que sintamos na alma;
que usemos as mãos, mas que
executemos com uma Intenção.
Ao longo da História da Humanidade
vários terão sido os Iniciados de
elevada Luz; dou-vos o exemplo de
Jesus que terá sido iniciado nos
mistérios Essénios antes de se tornar
Cristo. Na construção do Templo de
Salomão, no séc. X antes de Cristo,
também iremos encontrar o
hermetismo antigo, pois Salomão terá
sido iniciado nos mistérios Eleusis
estando ligado do mito bíblico de
Hiram, ou Hiram Abiff, o seu arquiteto,
de Siddhartha Gautama, antes de ser
tornar Buda, entre outros.

Da Maçonaria Operativa à
Maçonaria Especulativa
É do conhecimento de todos que a
Maçonaria Moderna, ou Especulativa,
teve na sua “antecessora” a maçonaria
Operativa, mas permitam-me
contextualizar: é durante a chamada
idade das trevas ou a idade-média -
que surge após a queda do império
Romano - que a Europa vive um
período negro com a degradação geo-
política, económica e, claro, social.
Entendamos que o monopólio do
conhecimento estava ligado ao cléro, a
construção de edifícios religiosos e
militares estava alocado a um pequeno
grupo de homens que se organizavam
em grupos denominados, Guildas
(assim eram chamadas em Inglaterra).
Eram construtores que hoje
classificamos como arquitectos,
engenheiros… logo, homens
extremamente cultos para a época.
Homens com capacidade de
movimentação entre reinos, com
possibilidade de transmitir e
transportar conhecimento, uma elite
forte e unida e, por isso, ideal para a
guarda e transmissão de ritos e rituais
antigos, do tempos das antigas escolas
de mistérios. Estas corporações tinham

grandes privilégios e eram protegidas
pelos poderes temporal e espiritual. É
através do Papa Nicolau III, que em 1277
concede aos seus membros o título de
Pedreiros Livres. Esta condição
permitia-lhes a isenção de impostos, a
dispensa do cumprimento da
jurisdição ordinária e da obediência aos
regulamentos e aos éditos dos reis,
bem como a permissão de liberdade de
circulação.
A reforma de Lutero (1517), também
conhecida por Reforma Protestante ou
Reforma Europeia, deu origem ao
chamado Livre-Pensamento, quebrando
com alguns dos principais dogmas e
princípios da Igreja Romana. A
Reforma Luterana teve um impacto tão
grande que abriu fissuras no seio do
Pontif ício Romano e deu origem a uma
nova classe dentro da Burguesia,
caracterizada pela domínio da
intelectualidade e do laicismo.
Os seguidores da reforma Luterana
eram magistrados, médicos, nobres,
militares, progressistas. Ao não se
reverem nas directrizes Romanas
submergiram à casta Católica-
Romana. A reforma Luterana alastrou
um pouco por toda a Europa e numa
altura que a Monarquia Francesa
atravessava o seu período mais
conturbado, foi abraçada por muitos
daqueles que fundaram e promoveram
o período que viria a ficar conhecido
com o Iluminismo. Era o fim da idade
média, a idade das trevas. A maçonaria
ganha então uma nova força, surge a
primeira Loja, referida no início desta
prancha e a Luz ganha um novo espaço
não enquanto uma organização de
Pedreiros Livres (Operativos), mas sim
de Pedreiros Livres, no pensamento.
O impacto protestante fez travar a
construção de templos, e desta forma
as Guildas dos Pedreiros-Livres foram
desaparecendo, de tal forma que em
1703 apenas subsistiam em Inglaterra
quatro Guildas. Por não existir um
momento histórico que marque o
surgimento da maçonaria como um
movimento iniciático intelectual e
moral, não é possível estabelecer com
exatidão a passagem de uma
maçonaria operativa (de contrutores)
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para uma maçonaria especulativa (de
intelectuais). Por esse motivo
estabeleceu-se, com o rigor possível,
que o nascimento da maçonaria
especulativa ocorreu no solstıćio de
verão de 1717 com a união de quatro
lojas inglesas - as ultimas Guildas
subsistentes. Foi o nascimento da
Maçonaria Especulativa.

Em resumo: O que é a Maçonaria?
Até agora procurei realizar uma
contextualização das origens da
maçonaria, de como se manteve no
tempo até aos dias de hoje, mas ainda
não vos falei do mais importante: a sua
essência.
A maçonaria não é uma Organização
de homens e mulheres, é o que se
pratica em Loja, é um conjunto de
valores morais e espirituais que são
colocados em pratica. Mas a maçonaria
vai muito para além do referido. A
Maçonaria é algo que está acima do
homem e das organizações. O facto de
ser uma organização, leva ao erro de
acharmos que a maçonaria é A
organização, mas não o é, tal como a
Loja não é o local.
Ao logo da história, como já referi,
aconteceu que homens, Maçons (não
teriam de o ser), foram colocando e
transpondo para a sociedade valores
como a Liberdade, a Igualdade e a
Fraternidade. Esses foram, aliás os
valores que homens como Voltaire,
John Locke, Jean-Jacques Rousseau ou
Montesquieu entre muitos outros
defenderam e pelos quais lutaram

durante o período que ficou conhecido
como o séc. das Luzes (Séc. XVII), o séc.
em que a maçonaria especulativa
surgiu e proliferou na Europa. Embora
a maçonaria (enquanto sistema de
transmissão de conhecimento e de
rituais) não "tenha" surgido na Europa,
ela é na verdade um conjunto de
valores e conhecimentos transmitidos
através de Ritos e Rituais utilizando
uma linguagem simbólica,
conhecimentos que têm a sua origem
em civilizações como o antigo Egito,
Mesopotâmia, Grécia, mas também um
pouco por todo o mundo. Nomes como
Sócrates, Pitágoras, Liturgo, Sólon,
entre outros, foram sobretudo
percursores, Iniciados e Iniciadores,
desses valores e conhecimentos,
transmitidos e praticados nas antigas
Escolas de Mistérios. Onde é que
trabalhavam e se desenvolviam
enquanto seres humanos e de luz? A
resposta é: em “Loja”.
"Não existe "uma Maçonaria", existem
várias".
Creio ter ficado claro que o
conhecimento que é transmitido e
praticado na Maçonaria é também
praticado e transmitido, na sua génese,
noutras Ordens e tradições, mas não é
vivenciado da forma como o é em
Maçonaria, e é esse hermetismo uma
das características que que a torna
única. Em maçonaria o trabalho de
elevação do homem é realizado em
grupo, em Loja, ao invés de outras
Ordens e correntes, onde por exemplo
é praticada a auto-iniciação.
Em suma, para falarmos de Maçonaria
temos de estar preparados para falar
sobretudo de Espiritualidade de
conhecimento/compreensão, de amor,
de bondade, de partilha. É sobre
valores que nos devemos focar e
procurar colocar em prática,
inicialmente, em Loja para que possam
extravasar para o mundo profano.
“És maçom? Os meus II , em espírito,
reconhecem-me como tal”.

Disse,
Rui Gomes

Os seus quadros
são simultanea-
mente puros
e perversos,
correspondentes
à alma da
artista, como se
pintasse sempre
autorretratos



“Ser Franco Maçom -
Sobre os princípios
basilares que nos
caracterizam”

Introdução
Que assuntos irei abordar nesta
prancha e o que pretendo com ela?
Nesta prancha pretendo analisar
alguns dos aspetos que caracterizam
um Franco Maçom, tentando
aprofundar algumas ideias sobre o que
é um Franco Maçom (também referido
Maçom) e o que o distingue de outros
homens.
Não profiro estas ideias como verdade
absoluta, mas sim como um exercício
de reflexão sobre estes diferentes
tópicos, introduzindo ideias para
debate entre os II.´., e aprofundando a
análise em tópicos como: a
importância do conhecimento, atingir
a harmonia, a ideia de Gnose e crença
no G:.A:.D:.U:., entre outras; de forma a
que possamos refletir em conjunto
sobre os nossos princípios basilares.
Início
Notas sobre a Harmonia / A
importância do Conhecimento.
O homem aperfeiçoado vive em

harmonia. Esta harmonia estende-se
aos outros e ao que faz, no fundo, ao
mundo em seu redor. Ela é
conquistada através da aprendizagem
e reflexão que aumentam o
conhecimento daquele que se educa.
Esse conhecimento, entendido como
cultura e sabedoria, é também a chave
para abrir a porta da Fraternidade - o
Conhecimento traz Harmonia, a
Harmonia traz a Fraternidade.
Porque persegue então o Maçom o
conhecimento?
Porque o homem ignorante é como
um animal selvagem assustado. Está à
mercê dos seus impulsos e assume
uma postura defensiva, cujo resultado
final é, muitas vezes, a violência e a
agressividade. Não só está ele à mercê
destas coisas, como está exposto à
manipulação de outros também -
outros que muitas vezes têm más
intenções. Por estas razões, o Franco
Maçom não pode ser um ignorante.
A Harmonia vem, portanto, da
aquisição do Conhecimento -
conhecimento este que afasta a
ignorância geradora de medo e
violência, que separa os Homens.
Para vivermos em paz numa
fraternidade mundial, devemos
procurar a sabedoria que traz
entendimento.
Consultemos as escrituras, no livro dos
Provérbios, para entendermos melhor

2.
“Papyrus”
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este princípio, e onde poderá estar a
génese desta ideia na própria Franco
Maçonaria:
BPT09 Provérbios 9:10:

«O temor do Senhor é o princípio da
Sabedoria; conhecer o que é santo é
ter entendimento».
BPT09 Provérbios 1:1-7

(Introdução à importância do
conhecimento nos Provérbios de
Salomão):
1. Provérbios de Salomão, filho de
David, rei de Israel,
2. para conhecer a sabedoria e a
educação, para compreender as
sentenças mais profundas,
3. para adquirir educação prudente,
justiça, retidão e equilíbrio;
4. para dar aos simples discernimento
e aos jovens experiência e reflexão.
5. O sábio escuta-os e aumenta o seu
saber e os inteligentes alcançam maior
profundidade,
6. compreendendo os provérbios e as
alegorias, as palavras dos sábios e os
seus enigmas.
7. Respeitar o Senhor é o princípio do
conhecimento; os insensatos
desprezam a sabedoria e a educação.
O Franco Maçom é um Homem de
estudo dos Provérbios - o
conhecimento passado das gerações
anteriores, os símbolos das diferentes
artes e das variadas áreas, da
geometria à alquimia, dos enigmas.
E das Escrituras em si. Não será, sob
pena de ignorância, um insensato que
despreza a sabedoria e a educação.

Ser um exemplo
A Franco Maçonaria é assim, numa das
suas formas, um local e um método de
aprendizagem e aquisição de
conhecimento, através do qual o
homem bom se torna melhor, de forma
a tornar-se um exemplo (mais à frente
exploramos a ideia de Homem Bom).
É importante ser um exemplo, para
que também os outros possam ver a
luz. Estes só a irão ver se alguém lhes
mostrar. Ser um exemplo é um dever
do Franco Maçom instruído.

Tal como Jesus Cristo disse nas ideias de:
Não pode ficar escondida uma cidade
construída sobre um monte;
ou a ideia de que ninguém constrói um
candeeiro para o colocar debaixo de
uma mesa.
Deve estar alto - alto para que o vejam,
alto para que a todos ilumine com a sua
luz, assim que estiver pronto a sê-la.

Não só o Maçom deverá ser uma luz na
sua Loja como, talvez mais importante
ainda, deverá ser uma Luz para todas
as pessoas com quem se cruza na sua
vida. E honrar o seu compromisso
mostrando ao Mundo, através das suas
ações, os Valores e Conhecimento que
a Franco Maçonaria lhe entregou.
Ser um filósofo
O Franco Maçom é, por defeito, um
estudante da filosofia.
Sendo o Conhecimento o criador do
caminho para a Harmonia, o estudo do
conhecimento é, portanto, uma
disciplina fundamental ao Franco
Maçom.
Este ama o conhecimento e anseia
detê-lo. Esta ansiedade é despoletada
pela vontade genuína de se
aperfeiçoar.

Esse aperfeiçoamento dá-se no crescer
do número de disciplinas que um
Maçom domina. O conhecimento evita
o medo e a postura defensiva que o
homem ignorante apresenta. O
conhecimento permite o acesso a um
diferente leque de visões que, por sua
vez, fazem com que se evitem
argumentos e ensinamentos
falaciosos, que conduzem a
Humanidade na direção errada. Assim,
o Franco Maçom deve ser sempre um
estudioso, numa eterna aprendizagem,
para que evite o medo trazido pela
ignorância.

Ao mesmo tempo, deverá ser humilde
e ter noção de que a sua aprendizagem
durará a totalidade da sua vida. E
compreender que será ignorante em
muitos aspetos, pelo que poderá
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sempre por sua vontade contrariar esta
ignorância, e tentar aprofundar as suas
ideias.
E porque deve o Homem iniciado ser
bom (dito bons costumes)? (Reflexões
sobre o acesso ao conhecimento).
O Homem que vai iniciar a sua jornada
no conhecimento deve ser bom pois,
tal como uma arma, o conhecimento é
uma ferramenta que pode ser usada
em nome do bem, mas também em
nome do mal.
O conhecimento é perigoso nas mãos
erradas (breve nota: com a ideia de que
o conhecimento é perigoso nas mãos
erradas, abrimos a porta a um tópico
interessante a debater:
Se ele será usado erroneamente por
alguns, deve o conhecimento ser dado
a todos?
Pelo princípio da Igualdade, sim. Mas,
na Franco Maçonaria, restringimos a
aquisição do nosso Conhecimento
apenas a alguns - aos escolhidos por
nós.
Está assim um dos nossos princípios
em contradição - ou ambas as ideias
podem coexistir sem se
contradizerem? Deixo este tópico para
outra possível prancha.)
Seguindo na ideia de que o
conhecimento é perigoso nas mãos
erradas, devemos tentar garantir que
as intenções do iniciado são puras no
momento em que vai iniciar a sua
jornada no conhecimento, e desdo
primeiro momento este deve ser
instruído na condução da sua
aprendizagem com humildade, para
que as suas intenções não se desviem,
à medida que se torna mais sábio.

Só assim se poderá tornar
verdadeiramente uma Luz. (Aqui
podemos talvez encontrar uma
resolução para a ideia em cima
explorada.
Talvez possamos afirmar: Pela
Igualdade, daremos uma oportunidade
de aceder ao nosso conhecimento a
todos, sim.
Mas, iremos garantir que esses mesmos
estão preparados para o receber.

A aplicação deste princípio é então
definida caso-a-caso. Aqui talvez
possamos compreender a não
aplicação da Igualdade no acesso, mas
sim na oportunidade de tentar
ingressar na nossa Augusta Ordem). O
facto de o Homem ser Bom e ter bons
costumes, mostra-nos que está pronto
a ser instruído. A história mostra vários
exemplos onde este princípio se aplica,
sendo um deles o exemplo das
condições necessárias para a
aprendizagem da Kabbala judaica. Em
alguns movimentos judaicos, apenas
são instruídos na Kabbala homens com
mais de quarenta anos, casados e com
família constituída (entre outros
parâmetros semelhantes e mais
específicos). A ideia por detrás destas
condições é que o homem apenas
revela possuir maturidade e cautela
suficiente para descobrir os poderosos
segredos cabalísticos quando passa
por estas fases da vida. Considera-se
que o homem atingiu assim uma
pureza suficiente, um desarmar das
suas paixões, controlo dos seus
instintos e descarte de ideias ou ideais
juvenis, e está agora pronto para lidar
com este poder. Não será também este
um princípio maçónico? Eu afirmaria
que sim. A busca do conhecimento traz
consigo um verdadeiro crescimento,
uma verdadeira força, e devemos
garantir que só aqueles com pureza no
seu coração o recebem.
Porque deve o Homem ser livre? O
Franco-Maçom deve ser livre para
poder viajar pelas ideias e assim
absorver as suas diferentes valências.
Um Homem com demasiadas
respostas é um tolo, preso às suas
conceções próprias daquilo que
acredita ser a resposta. O Franco
Maçom, pelo contrário, pergunta e abre
o caminho à dúvida com olhos numa
resposta adequada à situação, filtrada
pela sensatez. Tal como os velhos
Maçons operativos, que eram homens
livres pela natureza da sua profissão,
nas viagens que esta acarretava para
diferentes construções em todo o
Mundo, o Franco Maçom é livre para
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deixar que as suas ideias viagem o
Mundo, e nele deixar novas ideias
entrar, e velhas ideias partir. Só assim
garantimos o lado progressista da
nossa Fraternidade.

No entanto, o lado Tradicional da nossa
Augusta Ordem é uma presença que
nos espelha uma imagem de cautela,
pois tratamos as ideias com cuidado e
preservamos o espírito secular da
nossa Ordem. Esta é, eu diria, a nossa
principal essência. Somos a tradição da
riqueza nas velhas ideias, enquanto
reconhecemos o valor das novas -
nunca somos apenas um dos lados.
Vemos assim, que o Franco Maçom
deve ser livre pois não deverá entrar
com erróneas ideias pré-concebidas ou
procurar vir buscar o conhecimento
para que este seja usado em prol de
outras finalidades nefastas, ou seja,
opostas aos valores maçónicos.
Cumprindo com estes requisitos, o
Homem Livre e de Bons Costumes está
pronto para ser iniciado na Gnose.
Ser Franco Maçom implica a crença no
Divino, pois um princípio fundamental
na Franco Maçonaria é a Gnose, ou seja,
a crença na presença divina dentro de
cada um de nós, cujo alcance se torna
possível através da meditação e da
reflexão.
A Maçonaria é um conjunto de regras?
Apesar de possuir linhas orientadoras
de comportamento, a Maçonaria não é
um mero conjunto de regras. É, na sua
grande parte mais prática, um método.
Um método que nos permite abrir a
porta ao aprender contínuo e, através
da nossa própria caminhada, fazer uso
dos símbolos para que os mistérios do
Universo se revelem. Com esta
revelação, podemos aperfeiçoar-nos -
e, pelo nosso exemplo, aperfeiçoar o
Mundo em nosso redor, tornar-nos
mais Fraternos, mais próximos do
Grande Arquiteto, Pai da Gnose, ao qual
devemos respeito pela sua pura
bondade e, por extensão, a toda sua
Criação.
Porque devo estudar os símbolos?
Os símbolos são guias. Estes não nos
dirão diretamente o que devemos

fazer, mas irão ajudar-nos no caminho
para nos tornarmos naquilo que o
nosso coração nos indica querer ser.
Irão revelar os segredos maçónicos e
indicar que partes de nós devemos
exaltar e que partes devemos enterrar
nos túmulos que cavamos. Irão guiar-
nos no caminho da Fé, da Esperança e
da Caridade; na exaltação da
Liberdade, como princípio máximo, na
Igualdade como princípio fundamental
e na Fraternidade como pilar basilar
que permite estes dois princípios
existirem. Através do estudo dos
símbolos maçónicos, eu conheço os
mistérios do Universo, que me
permitem aprender mais sobre mim e
sobre o mundo exterior.
Consciente daquilo que sou, posso
começar a procurar por aquilo que
preciso melhorar em mim. A Franco
Maçonaria dá-nos assim um processo
para que nos conheçamos.
Durante o percurso maçónico, eu passo
da introspeção para a expressão. Passo
da reflexão profunda para uma
comunicação alta, para um exemplo,
uma Luz.
Devo estudar as disciplinas, os filósofos
e os símbolos, tornando-me assim num
guia de outros Homens que procuram
percorrer o mesmo percurso.
Breve nota sobre a Fraternidade

A Fraternidade Maçónica é um
conceito que nasce no
reconhecimento que o Homem ao
meu lado é meu Irmão pois se encontra
no mesmo percurso que eu. Sofre
como eu sofro, procura o que eu
procuro. É um aliado dos meus
objetivos. Na sua forma exterior à
Augusta Ordem, ou seja, no Mundo
Profano, esta Fraternidade
Humanitária assenta firme na Gnose, e
no princípio da função do Franco
Maçom como um reconciliador, um
ligador, e nunca um divisor, nunca um
cessador de ligações.

Em conclusão Exploramos aqui a
importância de muitos tópicos
basilares à Franco Maçonaria. Vimos
como o Conhecimento é a chave da



26 | EQUINÓCIO • 21 DEZEMBRO 2022

PAPYRUS • EQUINÓCIO

Harmonia, que traz a Fraternidade.
Compreendemos a importância do
estudo e da aprendizagem, tanto a
nível cultural/disciplinar, como a nível
de sabedoria, vivência e experiência de
vida - nossa e dos nossos antepassados.
Ponderamos como são importantes as
nossas intenções, e como a Gnose nos
permite olhar a outros Homens como
irmãos. Agora, peguemos nestes
tópicos e tornemo-los nossos.
Presentes na nossa vida e na nossa
memória. Guias para o nosso
comportamento.
Que na nossa vida eles sirvam para nos
trazer mais alegria, mais paz e mais
união - tanto para nós próprios, como
para o próximo.

Disse,
António Pinho
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3.

De como Abu Bakar Rouaff
perfumou o nariz de Hadiq

Parte I
Há histórias contadas por um sopro
qualquer de que guardamos apenas
uma vaga memória. Outras são as que
vieram com as leituras que nos
encantaram, depois sonhámos e o que
ficou é uma canção com várias
imagens. Há histórias que sonhámos
nos cabelos de uma linda mulher, ou
nos braços dela.
Há histórias que são a verdade
disfarçada por mil detalhes
impossíveis. Há histórias simples, de
gentes e monstros. Há as de heróis e de
vencidos, porém, acredito que todas as
histórias desaguam nalguma verdade.
A nossa imaginação faz ferver a
realidade e cria novas coisas.
Estas histórias que aqui vos confesso,
foram-me contadas há muito anos por
quem as viveu, um homem fabricante
de perfumes, enquanto fumava o seu
cachimbo de madeira de sândalo
decorada de fios de bronze, seguro
entre as mãos habituadas a segurar as
rédeas dos anos. O brilho ténue e
perpétuo de uma lamparina, baloiçava
as sombras no tecto da sala grande, e
a luz morna que brotava sorria-lhe nas
linhas da face. Enquanto falava a voz
oscilava também como música, ora
sumida e cansada, ora cristalina como

a água da fonte correndo para se
juntar ao rio, ora furiosa como uma
árvore solitária na tempestade. Falava
e notava-se uma luz inquieta nos olhos
semicerrados o calor das areias, o corte
das noites e as fragrâncias confusas
que a vida lhe juntara ao que me
relatava.

Estive incontáveis horas maravilhado a
escutar, sentado do outro lado do
tapete, de olhos abertos, atentos pois
assistia a uma cerimónia sagrada.
Eu fui a sorte do Universo, que
conspirou para se explicar a si próprio
naquelas palavras. E essa foi a minha
sorte também.
O poderoso velho contava histórias que
eu julgava sagradas, mas em boa
verdade a minha incapacidade de as
contar em toda a sua amplitude, em
todas as suas cores, cheiros e sabores,
não me permitiu falar delas mais cedo.
Por isso as pintei de segredo e ocultei-
as dos demais estes anos todos.
Conservei calado este precioso legado
e realmente não quero que ele acabe.
A verdade é que escolhi contar-vos
agora estas cumplicidades pois
descobri afinal que só permanecerão
vivas se puderem deixar de ser só
minhas.
Porém, não me admiraria e acho
mesmo muito provável, que parte
destas histórias vos tivessem já

“Estórias Improváveis”
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chegado por aqueles afagos do Sol das
tardes quietas de Verão ou no frémito
do vento passando pelo mar. Há em
tudo o que se lê um exercício de
adivinhação, que quer saber se o
caminho do reconto é o que
suspeitamos que vá acontecer. Há
também sinais ténues de uma verdade
original, que permanece em tudo o
que vemos e que só podemos decifrar
se estivermos de olhos bem abertos.
Tenho visto sinais da presença de
Outros, instruídos na arte de perceber
o Mundo, coisa que nunca soube fazer,
nem ouso saber, que velam mistérios
do infinitamente grande ao pequeno,
do que existe em cima e do que existe
em baixo, do mais rude pensamento,
até à fina ciência de ler a história, ou
estas mesmas linhas, nos complicados
desenhos realizados pelas asas de um
insecto.

Há quem saiba interpretar o Mundo.
Quero com isto dizer, que a dificuldade
de uma história aparecer clara e pura à
nossa frente, sem nos ter sido contada
de viva voz, depende de saber decifrar
o que é dito por quem conta.
No velho Egipto, as paredes, as colunas,
os tectos, a própria areia, tudo fala com
quem escuta… Há muitas maneiras de
significar a verdade. Infelizmente há
poucas maneiras de a descobrir inteira
e limpa. Imaginamos coisas
ligeiramente diferentes quando as
palavras brilham em nós, mas nem
todos sabemos o que dizem os seus
sussurros. Todas as brisas contam
segredos.
Aprendi, com o passar do tempo, que
todas as voltas e revoltas do pó no ar
contam histórias de heróis antigos.
Felizmente nunca repousam enquanto
não atravessam a surdez dos nossos
ouvidos e se transformam em
linguagem que conseguimos dizer.
Uma gota de chuva caída,
cumprimenta com a mesma doçura a
pedra e o mar, mas é recebida de forma
diferente. No mar junta-se às demais,
na pedra escorre.
Não sei se podem acreditar no que vos
vou agora contar, mas peço-vos que

procurem entender.

Aos 6 anos, Hadiq soube que era
diferente.
O menino Hadiq era o filho de um
sapateiro e de uma costureira. Andava
sempre pelas ruas de Almzaraa, com os
olhos azuis escuros postos no pó
descendo a correr até ao rio.
Hadiq era um brilho no olhar. Ao por-
do-sol tudo entardecia no espelho do
rio. As libélulas, alheias, vinham beijar a
pele prateada dos peixes. Os juncos
seguiam suaves a curva do vento nas
margens. As flores cerravam com vagar
os seus olhos perfumados. Depois, o Sol
juntava, para Hadiq ver, os últimos
sopros do dia com as cores do sangue
numa ferida aberta que derramava
sobre a água do rio. O grande Rio.
Este menino era como um rei do
grande rio de Almzaraa, reinando sobre
os reflexos do Sol por detrás da curva
do mundo e sobre o alvorecer das
estrelas, sobre o calor do chão e sobre
o sabor doce das tâmaras que colhia
das palmeiras por detrás da casa.
Reinava sobre o sabor acre do azeite
feito no grande lagar que dava nome a
esta terra que rodava as suas pedras
negras, matando os frutos de onde
escorria aquele mel azedo nos
cântaros. Hadiq era o rei das ruas
poeirentas e do desenho castanho das
casinhas baixas e do fumo das suas
chaminés. Ninguém lhe disputava este
reino, nem mesmo os outros meninos
pobres. Conhecia os seus domínios
entre palmos das suas pequenas mãos
e desenhá-los-ia, com toda a exactidão
se o pedissem, ainda que não soubesse
escrever uma letra.

Nessa altura, vivia muita gente da
pesca e havia muitos sons e muitas
cores. O rio era a grande estrada e dava
tudo a toda a gente. Junto ao rio, toda
a gente negociava, toda a gente
mostrava e trocava coisas. Chegavam
todos os bens que pudessem ser
vendidos e eram enviados pelo rio
abaixo ou acima as tâmaras, o azeite, os
cereais e os frutos que eram cultivados
ali. Trazia tanta vida e também tirava
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vida na medida do suor das tarefas de
todos os que dele viviam. O rio era tão
grande e tão imenso que nem sabia o
que havia do outro lado. Outro Reino,
outra ciência talvez. Diferentes
animais, diferentes pessoas decerto.
Até o pó devia ser diferente do outro
lado, pelo menos era o que Hadiq
imaginava. Ele, o rio, nunca se cansava
de correr para sempre deslizando
vagarosamente, acompanhando as
margens até perder de vista.
O pai falava pouco. À noite descansava
e durante os dias fazia sapatos com os
bicos retorcidos e também chinelos e
sandálias. Havia montanhas de sapatos
dentro da salinha de ofício onde o pai,
sentado num banco todos os dias fazia
a mesma coisa. Hadiq olhava de fora e
entretendo o pai falava das suas
aventuras, deitado no chão poeirento
com os cotovelos sujos apoiados no
chão da salinha, enquanto o pai cortava
e martelava e colava e cosia as solas e
as peles. Também acompanhava o pai
aos tanques e ajudava-o a lavar as peles
e a tingi-las. O pai era muito calado. E,
calado, debaixo do sol que lhe batia,
escovava e batia as peles dentro dos
tanques, acrescentava cores e voltava a
bater e a escovar, um dia e depois outro
e mais outro, até estar satisfeito com o
resultado e só depois secava tudo. As
peles assim preparadas misturavam o
Sol e a água tingida dos tanques e o
suor do pai, com o pó da terra e com os
sons de Hadiq, que chilreava como os
pássaros e que ajudava, enquanto não
se distraia a olhar para o rio de cima de
um tanque, ou com algum insecto que
passasse. O pai sorria e limpava a testa
com o braço e voltava a atarefar-se
mergulhando mais peles nos tanques.

O pai de Hadiq levava as peles pintadas
e secas para a salinha e fazia mais
sapatos com os seus bicos retorcidos e
outra vez sandálias e chinelas. Em
Almzaraa, mais ninguém fazia sapatos,
ou chinelas, ou sequer sandálias.
Só o pai. Mas havia poucos que os
usavam. A maioria pedia emprestados
uns sapatos daqueles com os bicos
retorcidos ao pai, quando precisava de
subir o rio ou ir a um sítio importante,

ou quando casavam. E ele calado,
muito calado, emprestava sempre.
Nesses dias era quando ele ficava mais
sério. O pai, mensalmente, também
descia a rua para ir vender os seus
sapatos de pontas retorcidas e as
sandálias e os chinelos. Hadiq,
obviamente acompanhava-o e fazia o
que podia para chamar a atenção dos
passantes, no meio da algazarra que
Almzaraa sustentava diariamente.
Hadiq não usava sapatos. Caiam-lhe
dos pés, ou eram demasiado
apertados. Hadiq não gostava de
sapatos. Ele queria tocar a poeira que o
Sol aquecia ou a lama junto ao rio que
lhe passava entre os dedos - isso era
divertido! Ora, ter uns sapatos
atrapalhava essa diversão. Era uma
coisa que dispensava. Além disso, via
que muitas pessoas usavam sapatos
muito gastos e andavam na mesma
com os pés pelo chão, portanto, de que
servia estar a colocar sapatos?
Hadiq imaginava que quando
crescesse não faria sapatos, como o pai.
Na verdade, Hadiq descia todas as
manhãs bem cedo ao rio para ficar
horas a ver aquele movimento da
pesca e das pessoas que faziam do rio
a sua estrada, a sua vida e a sua
paragem, antes de subir a rua de novo
para ir ajudar o pai.

Liszt

Nota: Este artigo terá continuação em
números seguintes da revista.



A Grande Loja Simbólica de Portugal é uma Obediência
Maçónica liberal, que funciona como uma associação de
Lojas de homens livres e de bons costumes, unidos por
princípios e valores comuns. Esses princípios são a liberdade,
a igualdade e a fraternidade, baseados em valores como
tolerância, humildade, honestidade e solidariedade. Os Maçons
da Grande Loja Simbólica de Portugal cumprem
escrupulosamente a Lei Moral Maçónica e as Leis da República
Portuguesa.

A Grande Loja Simbólica de Portugal é a terceira
obediência maçónica portuguesa. É guiada por uma grande
discriçãonassuasatividadesetemumaforte ligação institucional
com o Grande Oriente de França. Privilegia questões filantrópicas
e sociais e o desenvolvimento intelectual e espiritual de
seusmembros,respeitandosuaabsolutaliberdadedepensamento,
consciência e religião. Prioriza a qualidade e a seletividade
na admissão de seus membros.

Em 2008, instituímos em Portugal o Rito Antigo e
Primitivo deMemphis-Misraïm, com a consagração e instalação
da Resp:. Loja Phoenix nº1 em Lisboa. Em 2011, a Grande
Loja Simbólica de Portugal foi consagrada e instalada no
Palácio Maçónico do Grande Oriente Lusitano.

Em 2015, foi confiada à Grande Loja Simbólica de Portugal
a Carta Patente da Maçonaria Simbólica pelo Grande Oriente
de França, nomeadamente o Rito Antigo e Primitivo
de Memphis-Misraïm. Mais recentemente, também nos foi
confiado o Rito Escocês Antigo e Aceito em 2018 e o
Rito Inglês (Emulação/York) em 2019.

A Grande Loja Simbólica de Portugal é membro das
principais Organizações Maçónicas Europeias e Mundiais
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Maçonaria Portuguesa



“Conhecer o
Solstício de Verão”
De forma a enquadrar o tema que me
proponho a desenvolver, importa
definir o que são Solstícios e distingui-
los dos Equinócios.
Cientificamente, um solstício é a altura
em que um dos polos da terra tem a
sua inclinação máxima em relação ao
Sol. Tal fenómeno natural, ocorre duas
vezes por ano, uma vez em cada
hemisfério.
Um equinócio é um acontecimento
totalmente distinto e não deverá ser
confundido com os Solstícios… O
Equinócio ocorre duas vezes por ano,
em março e setembro, tem como
ponto de referência a linha do equador,
e ocorre quando o sol ilumina de igual
forma os dois hemisférios da terra. Nos
equinócios, a noite e o dia tem
exatamente a mesma duração (12
horas).

Focalizando-nos no Solstício de Verão,
também denominado de Solstício
Estival, este ocorre quando o Sol atinge
a sua posição mais alta no céu,
tornando o dia mais longo e a noite
mais curta, no caso do Hemisfério
Norte, este ocorre entre os dias 20 e 22
de junho.
Recordemo-nos que no Solstício de

Inverno, a noite tinha atingido a sua
maior extensão, e o dia foi a mais
curta…. Desde esse dia, os dias foram
crescendo e as noites foram ficando
mais curtas. Chegados ao Equinócio de
Março, os dias e as noites tiveram a
mesma duração, atingindo agora o seu
auge. A noite é a mais curta e o dia
mais longo…
De ora em diante, os dias começam
novamente a ficar mais curtos e as
noites a ficar mais longas.
Traduzindo para a simbologia, após o
Solstício de Verão as Trevas começam
a ganhar terreno à Luz.
Fará então sentido comemorar a data
em que as Trevas ganham à Luz?
Na realidade, o que comemoramos no
Solstício de Verão, não é o facto de as
Trevas começarem a vencer a Luz, mas
sim o facto da Luz atingir a sua
plenitude. Neste dia, a Luz e tudo o que
ela pode representar, atinge o seu
apogeu luminoso. É um momento
repleto de magia e simbologia,
comemorado desde tempos
imemoriais.
Civilizações antigas de todo o mundo
foram celebrando rituais místicos de
agradecimento ao Sol pelo seu serviço,
formulando pedidos de prosperidade
para o futuro.
Não esqueçamos que, no passado, toda
a vida humana era regida pelos ciclos
da natureza.

“Conhece-te a Ti Mesmo”

4.
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Toda a vida na terra atinge, neste dia, o
seu auge de força e maturidade, o sol
traz o calor, a luz e a germinação das
sementes. Esta união entre o Sol e a
Terra propicia a fertilidade da natureza
e dos animais, a renovação da vida, o
separar do velho para dar origem a algo
novo, com mais força e vigor.

Os romanos, os gregos, os incas ou os
maias adoravam o sol e tinham os seus
próprios cultos dedicados a este.
Por exemplo, as pirâmides do Egipto
foram construídas, de forma a que o
sol, quando visto da grande esfinge de
Gizé, se ponha cirurgicamente entre as
duas pirâmides neste Solstício.
Também no Egipto, o Solstício de Verão
coincidia com o início da estação das
cheias do Rio Nilo. Reza a lenda que,
nesta época a Deusa Isis derramava
lágrimas de luto pelo falecimento do
seu marido Osíris, e essas lágrimas
provocavam a subida das águas do Nilo
provocando as cheias. No entanto,
estas cheias também fertilizavam todo
o vale do Nilo, permitindo a renovação
das terras. Assim, os egípcios
realizavam festivais em honras de Isis e
Osíris e celebravam a fertilidade e a
abundância.
Já o povo Celta celebrava o Solstício
num círculo megalítico que existe há
mais de 6.000 anos, em Inglaterra. Os
neodruítas, ainda nos dias de hoje,
comemoram na madrugada do
Solstício de Verão, o nascer do Sol,
saudando efusivamente os espíritos
em que acreditam.
Os Celtas Irlandeses invocam a deusa
Áine (Deusa do Sol), apelando para que
afaste os maus espíritos e lhes dê boas
colheitas. Ainda nos dias de hoje são
acesas grandes fogueiras dentro do
Círculo de Pedra Lough Gur e na Colina
de Tara, dançando, cantando e
celebrando o nascer do Sol.
Muitos mais cultos existem, e outros
tantos povos antigos que celebram o
Solstício de Verão.

Aproximando-nos um pouco mais do
povo português, lembremo-nos que é
nesta altura que comemoramos o São

João (Batista), existindo a tradição de
acendermos fogueiras, sobre as quais
saltamos de forma a garantir o sucesso
e lançando balões acesos pelos céus.
Refira-se que, também este ritual de
saltar o fogo, é um poderoso rito
purificador de origens antigas e que
serviam para afastar os maus espíritos
e as más energias.
O Solstício de Verão celebra Vida,
lembrando-nos que o Sol fecundou a
Terra e que os frutos desta união estão
a germinar e em breve poderão ser
colhidos.
A vida é cíclica, e hoje o Sol atinge o seu
Apogeu, na sua jornada de ascensão.
De ora em diante, este Sol que espalha
a energia vital para a existência da vida,
decrescerá até ao mínimo invernal, e
nessa altura celebraremos a sua
ascensão novamente.
O Solstício de Verão é a “Porta do
Homens”, sendo o Solstício de Inverno
a “Porta dos Deuses” que conduz à
verdadeira Luz. Que portas serão estas?
O que simbolizam?

Também em templo, numa Loja de São
João, temos representadas duas
portas… A porta do Ocidente, onde o
Profano bate e pede para entrar, e a
porta do Oriente Eterno, a Oriente,
onde somos chamados sem darmos
consentimento para a passar . . . O que
existe para lá da porta do Ocidente? E
para lá da Porta do Oriente? Qual a
relação que poderemos estabelecer
entre estas portas e os Solstícios?
Deixarei para cada um de vós esta
reflexão…
Destarte, lembremo-nos que, por
exemplo no taoismo, o Yin Yang
simboliza o princípio gerador de todas
as coisas do universo, a partir da união
de duas energias opostas e
complementares entre si, o positivo e o
negativo.
Também em Maçonaria temos o
pavimento mosaico, o Branco e o Preto,
a Luz e a sua ausência, em puro
equilíbrio, cíclico e complementar.
O número 3, idade do Aprendiz Maçom,
é a soma da Unidade com a Dualidade.
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Qual o simbolismo de tudo isto?
Termino citando Vinicius Parente e
lembrando que «Só dá valor à Luz,
quem conheceu a escuridão», e
acrescento «Só dá valor ao Silêncio,
quem conheceu o Ruído» e «Só dá
valor à Paz, quem conheceu a
Guerra»…

Escorpião



Com o apoio e legitimidade do Grande Oriente de França, a
Grande Loja Simbólica de Portugal tornou-se uma Obediência
Maçónica Portuguesa, que segue a corrente da Ordem Liberal,

Adogmática e Maçonaria Europeísta.

Cartas-Patente do Grande Oriente de França

O Grande Oriente de França é a Obediência Maçónica
mais antiga e importante da Europa Continental. Com início
em 1728, o Grande Oriente de França é hoje a maior Obediência
Maçónica liberal. O G:.O:.D:.F:. oferece um caminho humanista,
iniciático e fraterno, sendo também um dever para os maçons
refletir sobre os problemas da sociedade e sobre as questões
da Humanidade.

O Grande Oriente de França confiou à Grande Loja
Simbólica de Portugal as Cartas Patentes da Maçonaria Simbólica:
o Rito Antigo e Primitivo de Memphis-Misraïm em 2015, o Rito
Escocês Antigo e Aceite em 2018, o Rito Inglês (Emulação/York)
em 2019; e legitimou a Grande Loja Simbólica de Portugal
na prática corrente destes três Ritos.
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UM BALUARTE NA DEFESA
DOS DIREITOS HUMANOS

Resumo
A Maçonaria teve uma profunda
influência nos principais movimentos
progressistas e libertadores ocorridos
em Portugal nos últimos 250 anos.
Devido aos seus ideais de tolerância, de
justiça, de defesa da liberdade, da
igualdade e da fraternidade, a
Maçonaria foi vítima em Portugal de
sucessivas perseguições e tentativas de
exterminação por parte de poderes
mais autoritários.
A Maçonaria continua hoje a trabalhar
para o bem da Humanidade, não
aceitando dogmas, intolerância,
sectarismos e a ignorância, no respeito
pela sua tradicional divisa: Liberdade,
Igualdade, Fraternidade.
A Maçonaria hoje deve manter-se
sempre na linha da frente na defesa
dos Direitos Humanos, da tolerância,
da democracia, da natureza, do
ambiente e na luta contra as alterações
climáticas.
A Maçonaria deve contribuir
ativamente para o progresso da
Humanidade, lutar pela justiça social
através da elevação moral e espiritual
de cada um, praticando a tolerância e
respeitando a liberdade absoluta de
consciência política e religiosa.

Em Portugal iniciou-se recentemente a
retrógrada discussão de várias
propostas de alguns partidos políticos
na Assembleia da República que
propõem a obrigatoriedade de
declaração de pertença à Maçonaria de
titulares de cargos públicos.

Estas propostas legais são
antidemocráticas e inconstitucionais e
violam os direitos fundamentais da
intimidade, da reserva da vida privada,
da liberdade de consciência, de religião
e de culto, consagrados na
Constituição da República Portuguesa
e na Declaração Universal dos Direitos
Humanos.

Palavras-Chave: Maçonaria, Direitos
Humanos, Direitos Fundamentais,
Liberdade.

1. A Grande Loja Simbólica de
Portugal – G L S P – é a
terceira obediência maçónica
portuguesa.
Pauta-se por uma grande
discrição das suas atividades e
tem uma forte ligação
institucional ao Grande Oriente
de França (maior obediência
maçónica da Maçonaria Liberal
do mundo).
Não se envolve em questões

“O Papel da Maçonaria na
Sociedade Contemporânea”

4.
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políticas ou económicas
privilegiando o domínio
filantrópico, social e o
desenvolvimento intelectual/
espiritual dos seus membros
respeitando a Liberdade
Absoluta de Consciência.

Foi a primeira Obediência
Maçónica, em Portugal, a praticar
o Rito Antigo e Primitivo de
Memphis-Misraïm, de uma forma
regular.

Atualmente, na Grande
Loja Simbólica de Portugal, são
praticados o Rito Escoçês Antigo
e Aceite, o Rito Antigo e Primitivo
Memphis-Misraïm e o Rito de
Emulação, legitimado pelas
Cartas Patentes do Grande
Oriente de França.
A Grande Loja Simbólica de
Portugal é membro das três
maiores Organizações Maçónicas
internacionais:

CLIPSAS – Centro de Ligação e
de Informação das Potências
Maçónicas Signatárias do Apelo
de Estrasburgo
(maior organização maçónica
mundial);

AME – Alliance Maçonnique
Européenne
(maior organização maçónica
europeia);

UMM – Unione Massonica del
Mediteraneo.

2. A Maçonaria é “uma Ordem
iniciática e ritualista, universal e
fraterna, filosófica e progressista,
baseada no livre-pensamento e
na tolerância, que tem por
objetivo o desenvolvimento
espiritual do homem com vista à
edificação de uma sociedade
mais livre, justa e igualitária”
(António Arnaut, Introdução à
Maçonaria, p. 17).

As origens da Maçonaria perdem-
se na memória dos tempos,
sendo controversas as suas raízes
primordiais, apontando alguns
investigadores para épocas
próximas de 5.000 anos antes da
era vulgar e em civilizações e
locais tão variadas como a Pérsia,
o Antigo Egipto, a Grécia Antiga,
Roma, ou até a Ordem dos
Templários.
Em termos históricos, contudo,
apenas é seguro afirmar-se que
as origens da Maçonaria se
encontram profundamente
relacionadas com as associações
de artistas da antiguidade,
nomeadamente do Egito, da
Grécia, de Roma e corporações
de pedreiros da Idade Média.

Estes homens tinham profundos
conhecimentos de técnicas, de
conceitos científicos e artísticos.
Neste contexto nascem as
primeiras corporações de
arquitetos, escultores e artistas
da pedra, que gozavam de alguns
privilégios concedidos pelos
poderes da época.
Estes conhecimentos eram
sigilosos e vedados a terceiros,
dado que a sua divulgação
pública implicava a perda desses
direitos, sendo apenas
transmitidos, de forma secreta,
de Mestres a discípulos com
determinadas características
éticas de exigência e com um
ritual específico.
Desta forma nasceu a Maçonaria
Operativa.
Alguns séculos mais tarde, no
contexto de profundas
transformações políticas e sócio-
económicas ocorridas na Europa
e com o aparecimento de novas
profissões e classes sociais com
influência na sociedade, a
Maçonaria Operativa transformou-
-se em Maçonaria Filosófica ou
Especulativa, tendo como objetivo
o aperfeiçoamento da sociedade, a
construção de um mundo melhor,
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mais igual, livre e fraterno.
No dia 24 de Junho de 1717, dia de
São João Baptista, reuniram-se
em Londres quatro lojas
deliberando criar a Grande Loja
de Londres, marcando esta data
como o início da Maçonaria
Filosófica ou Especulativa.
James Anderson redigiu um
conjunto de princípios
Maçónicos, que vieram a ficar
conhecidos como as
“Constituições de Anderson”, que
ainda nos nossos dias constituem
a base jurídica da Maçonaria.

3. A Maçonaria teve uma profunda
influência nos principais
movimentos progressistas e
libertadores ocorridos em
Portugal nos últimos 250 anos:
nomeadamente na inspiração
dos movimentos liberais (no
século XIX), na instituição da
República (no início do século XX),
ou na consolidação do regime
democrático (no final do século
XX, tendo por exemplo uma
influência decisiva na criação do
Serviço Nacional de Saúde).

Devido aos seus ideais de
tolerância, de justiça, de defesa
da liberdade, da igualdade e da
fraternidade, a Maçonaria foi
vítima em Portugal de sucessivas
perseguições e tentativas de
exterminação por parte de
poderes mais autoritários.

Por essa razão, desde o século
XVIII a Maçonaria foi atacada
violentamente pela Inquisição,
perseguindo, prendendo e
matando muitos maçons nos
tristemente famosos autos-de-fé.
Estas perseguições e execuções
de maçons são continuadas com
D. Miguel, na sequência da
publicação do “Edital da
Intendência Geral da Polícia que
obrigava os cidadãos a
denunciarem

a «infame e criminosa seita
maçónica» para pôr cobro ao
«nefando e horroroso projecto de
destruir o Altar e o Trono»
(António Arnaut, Introdução à
Maçonaria, p. 54).
O triunfo do liberalismo em
Portugal proporcionou o
crescimento da Maçonaria em
Portugal, que viria mais uma vez
a ser vítima de violentas
perseguições após a Revolução
de 28 de Maio de 1926.
Com efeito, o Estado Novo elegeu
a Maçonaria como o seu inimigo
principal, apresentando em 19 de
Janeiro de 1935 um Projeto de Lei
da autoria do deputado José
Cabral, que proibia todas as
“associações secretas”, ao mesmo
tempo que lhes confiscava todos
os seus bens, visando claramente
atacar a Maçonaria.
Várias vozes corajosas
levantaram-se contra este
Projeto de Lei da Autoria do
Deputado José Cabral,
nomeadamente Fernando
Pessoa que escreveu um
acutilante e demolidor texto que
viria a ser publicado no jornal
Diário de Lisboa, em 4 de
Fevereiro de 1935.
Neste iluminado artigo (que vale
sempre a pena revisitar) escreveu
Fernando Pessoa: “Não sou
Maçon, nem pertenço a qualquer
outra Ordem semelhante ou
diferente. Não sou, porém
antimaçon, pois o que sei do
assunto me leva a ter uma ideia
absolutamente favorável da
Ordem Maçónica” (Fernando
Pessoa, Antologia – A Maçonaria
vista por Fernando Pessoa e
Norton de Matos, p. 7).
A propósito dos ataques
constantes à Maçonaria ao longo
da sua existência, importa referir
que “o Fascismo considerou-se
sempre inimigo da Maçonaria,
inscrevendo a sua proibição e
destruição no programa a
defender em qualquer país. (…)
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Em Fevereiro de 1923, o Grande
Conselho Fascista, presidido por
Mussolini, intimou os fascistas a
optarem entre Fascismo e a
Maçonaria, considerados
inconciliáveis.
Não admira, assim, que em todos
os países onde o Fascismo
triunfou – fosse qual fosse a sua
forma – ou onde se mostrou
preponderante, a Maçonaria
tivesse sofrido perseguições de
toda a ordem, que incluíram a
prisão, a tortura e a morte para
milhares de obreiros.
A proibição das suas atividades

foi formalmente decretada na
Itália (1925), Alemanha (1933),
Turquia (1935), Roménia (1937),
Áustria (1938), Hungria (1938),
Polónia (1938), Espanha
(1936-1939), Tchecoslováquia
(1939), Iugoslávia (1940), Bulgária
(1941), etc.” (A. H. de Oliveira
Marques, Dicionário de
Maçonaria Portuguesa, Vol. I, p.
552-553).
Do mesmo modo, também “o
comunismo Marxista-Leninista
posterior ao triunfo da revolução
russa proscreveu a Maçonaria no
3º (Junho, 1921) e no 4º
(Novembro-Dezembro de 1922)
Congressos da III Internacional
(Komintern), por influência
sobretudo de Trotsky. No 3º
Congresso, proibiu-se aos
membros do Komintern que
fossem membros de lojas
maçónicas.
(…) Mau grado aproximações
conjunturais, nomeadamente
em França, a Maçonaria continua
a ser condenada pela ortodoxia
marxista-leninista, definindo-a a
oficiosa Sovietskaia Entziklopedia
(“Enciclopédia Soviética”, edição
de 1954, vol. 26, p. 442 sub voc.
“Massonstvo”) como “um dos
movimentos mais reacionários
dos países capitalistas”, afirmando
que “ ao proclamar a fraternidade
universal nas condições de
antagonismo das classes,
contribuía para reforçar a

exploração dos homens, visto
afastar as massas trabalhadoras
do combate revolucionário.” (…)
Assim, não admira que a
Maçonaria tivesse sido proibida
em quase todos os Estados onde
triunfou o comunismo: União
Soviética (1917-18), Bulgária (1946),
Roménia (1948-52), China (1949),
Hungria (1950), Tchecoslováquia
(1951), etc.” (A. H. de Oliveira
Marques, Dicionário de
Maçonaria Portuguesa, Vol. I, p.
375-376).

Em suma, a Maçonaria tem sido
sistematicamente perseguida
pelos poderes totalitários e
intolerantes.

4. A Maçonaria continua hoje a
trabalhar para o bem da
Humanidade, não aceitando
dogmas, intolerância,
sectarismos e a ignorância, no
respeito pela sua tradicional
divisa: Liberdade, Igualdade,
Fraternidade.
A Maçonaria hoje deve manter-se
sempre na linha da frente na
defesa dos Direitos Humanos, da
tolerância, da democracia, da
natureza, do ambiente e na luta
contra as alterações climáticas.
A Maçonaria deve afastar-se das
lutas político-partidárias, mas
sem nunca deixar de contribuir
ativamente para o progresso da
Humanidade, lutar pela justiça
social através da elevação moral
e espiritual de cada um,
praticando a tolerância e
respeitando a liberdade absoluta
de consciência política e
religiosa.
Por estas razões “a Maçonaria é
um humanismo: sempre esteve,
e deve continuar a estar, ao
serviço do aperfeiçoamento
moral e intelectual do homem
para a construção de uma
sociedade melhor” (António
Arnaut, Introdução à Maçonaria,
p. 73).
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Recentemente em Portugal
iniciou-se a discussão de várias
propostas de alguns partidos
políticos na Assembleia da
República que propõem a
obrigatoriedade de declaração
de pertença à Maçonaria de
titulares de cargos públicos,
A Maçonaria nos seus mais de
300 anos de existência só se
tornou incómoda,
nomeadamente, quando se
bateu pelo fim da escravatura,
pelos Direitos Humanos e pela
democracia.

Estas recentes propostas legais
são atentatórias dos direitos
fundamentais, antidemocráticas
e inconstitucionais e violam
frontalmente os princípios da
intimidade da reserva da vida
privada, da liberdade de
consciência, de religião e de
culto, previstos nos artigos 26º e
41º da Constituição da República
Portuguesa e na Declaração
Universal dos Direitos Humanos.

5. Este movimento antimaçónico e
antidemocrático em Portugal
concretizou no passado ano de
2021 uma nova tentativa falhada
para atingir os seus torpes
objetivos, ao aprovar na
Assembleia da República a Lei
58/2021, de 18 de Agosto, que
introduz alterações nas
obrigações declarativas quanto à
pertença ou desempenho de
funções em entidades de
natureza associativa, alterando a
Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, e o
Estatuto dos Deputados.

A Lei nº 52/2019, de 31 de Julho,
que regula o regime do exercício
de funções por titulares de
cargos políticos e altos cargos
públicos, suas obrigações
declarativas e respetivo regime
sancionatório, estabelece no seu
artigo 13º, nº 1 que “os titulares de
cargos políticos e equiparados e

os titulares de altos cargos
públicos referidos nos artigos 2.º
e 3.º, bem como os referidos no
artigo 4.º apresentam por via
eletrónica junto da entidade
legalmente competente a definir
nos termos do artigo 20.º, no
prazo de 60 dias contado a partir
da data de início do exercício das
respetivas funções, declaração
dos seus rendimentos,
património, interesses,
incompatibilidades e
impedimentos, adiante
designada por declaração única,
de acordo com o modelo
constante do anexo da presente
lei, que dela faz parte integrante.”

Por sua vez, a Lei 58/2021, de 18 de
Agosto, adita ao nº 2 do artigo 13º
da Lei nº 52/2019, de 31 de Julho
uma alínea e) com a seguinte
redação, acrescentando que na
declaração referida no número
anterior devem constar: “A
menção da filiação, participação
ou desempenho de quaisquer
funções em quaisquer entidades
de natureza associativa, exercidas
nos últimos três anos ou a exercer
cumulativamente com o
mandato, , desde que essa
menção não seja suscetível de
revelar dados
constitucionalmente protegidos,
como sejam os relativos à saúde,
orientação sexual, filiação
sindical ou convicções religiosas
ou políticas, casos em que tal
menção é meramente
facultativa.”
Neste contexto, coloca-se a
questão de saber se algum titular
de cargo político ou alto cargo
público que seja filiado, participe
ou desempenhe quaisquer
funções nalguma entidade de
natureza associativa de carácter
maçónico, é obrigado a fazer a
declaração referida na nova
redação do citado artigo 13º da
Lei nº 52/2019, de 31 de Julho, no
que diz respeito à sua filiação,
participação ou desempenho de
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quaisquer funções em entidades
de natureza associativa de
carácter maçónico.
Entendemos que não. Vejamos
porquê.

6. Como acima referimos e
voltamos a reiterar, a Maçonaria é
“uma Ordem iniciática e
ritualista, universal e fraterna,
filosófica e progressista, baseada
no livre-pensamento e na
tolerância, que tem por objetivo
o desenvolvimento espiritual do
homem com vista à edificação de
uma sociedade mais livre, justa e
igualitária” (António Arnaut,
Introdução à Maçonaria, 7ª
edição, 2012, p. 17).
Ora, a alínea e), do nº 2 do artigo
13º da Lei nº 52/2019, de 31 de
Julho, ressalva que a declaração
referida no número 1 só é
obrigatória desde que essa
menção não seja suscetível de
revelar dados
constitucionalmente protegidos
como sejam os relativos à saúde,
orientação sexual, filiação
sindical ou convicções religiosas
ou políticas, casos em que tal
menção é meramente
facultativa.

Este é clara e manifestamente o
caso de quem seja filiado,
participe ou desempenhe
quaisquer funções nalguma
entidade de natureza associativa
de carácter maçónico.

Na verdade, o artigo 26º, nº 1 da
Constituição da República
Portuguesa estipula que “A todos
são reconhecidos os direitos à
identidade pessoal, ao
desenvolvimento da
personalidade, à capacidade civil,
à cidadania, ao bom nome e
reputação, à imagem, à palavra, à
reserva da intimidade da vida
privada e familiar e à proteção
legal contra quaisquer formas de
discriminação”.

Por sua vez, segundo o disposto
no artigo 41º, nºs 1 e 2 da
Constituição da República
Portuguesa “A liberdade de
consciência, de religião e de culto
é inviolável” (nº1) e “Ninguém
pode ser perseguido, privado dos
seus direitos ou isento de
obrigações ou deveres cívicos por
causa das suas convicções ou
prática religiosa”(nº2).

Importa a este propósito salientar
que estas disposições
constitucionais ao aludirem a
“convicções” (o que não constava
dos antecedentes artigo 3º, nº6,
da Constituição de 1911 e artigo 8º,
nº3, da Constituição de 1933),
abrangem tanto as convicções
religiosas como as convicções
éticas e filosóficas das pessoas,
onde se inclui a Maçonaria.

Por tudo o que acima se deixou
exposto, torna-se evidente que a
Lei em análise não possui
carácter taxativo, nem
vinculativo, no que diz respeito à
aplicação do seu artigo 13º, nº 2,
alínea e) a quem seja filiado,
participe ou desempenhe
quaisquer funções nalguma
entidade de natureza associativa
de carácter maçónico, ficando na
liberdade de consciência de cada
maçom revelar ou não a sua
condição maçónica.

7. Não podemos, porém, deixar de
salientar que esta iniciativa
legislativa constituiu uma
perigosa tentativa de
perseguição da Maçonaria pelo
poder político, como tem
acontecido noutros momentos
da nossa História.

A não existir a ressalva prevista na
alínea e) do nº 2 do artigo 13º da
Lei nº 52/2019, estaríamos
perante uma Lei antidemocrática
e inconstitucional, violadora dos
princípios da intimidade da
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reserva da vida privada, da
liberdade de consciência, de
religião e de culto, previstos nos
artigos 26º e 41º da Constituição
da República Portuguesa.

Vivemos atualmente tempos
perigosos que ameaçam os
valores da liberdade, da
igualdade e da fraternidade, com
as deliberadas e organizadas
manobras de desinformação dos
cidadãos e manipulação da
opinião pública, orquestradas
cirurgicamente a nível mundial
por muitos Estados e até
entidades privadas,
nomeadamente através das
novas tecnologias da informação,
que impõem a vigilância
permanente e a oposição firme
da Maçonaria, na defesa dos seus
princípios de sempre.

8. À Maçonaria cabe a tarefa de
combater os dogmas, todas as
formas de opressão, o terror, a
miséria, o sectarismo, a
corrupção e a violação dos
Direitos Humanos.
Como afirmou Fernando Pessoa
no acima citado artigo publicado
no Diário de Lisboa, em 4 de
Fevereiro de 1935, deixem a
“Maçonaria aos maçons e aos
que, embora o não sejam, viram,
ainda que noutro Templo, a
mesma Luz.”

Deixem isso tudo, e no próximo
dia 20 de Setembro, se quiserem,
vamos juntos ao Rossio, em
Lisboa. E calha bem porque será
20 de Setembro, o aniversário do
primeiro auto-de-fé praticado
pela Inquisição em Portugal, em
1540, precisamente no Rossio, ali
mesmo na Baixa Pombalina
repleta de simbolismo maçónico.

Daniel Boone
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Lojas em Portugal

DJED nº003
VISEU

HÓRUS nº002
FARO
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LISBOA
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MIKERINOS nº004

PORTO
UDJAT nº005

LISBOA
SIRIUS nº006

GARIBALDI nº007
VILA REAL

SESHEY nº008
AVEIRO

OSIRIS nº009
COIMBRA

THOT nº010
CASTELO BRANCO

AMON RA nº011
PORTIMÃO

NILO nº012
AVEIRO

KARNAK nº014
OEIRAS
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LISBOA

GRÃO VASCO nº016
VISEU

AGHURMI nº017
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FRATERNIDADE nº018
LISBOA

RL ANKH nº001
LISBOA
INVESTIGAÇÃO
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“Conhecer
a Pedra Bruta”
É nossa obrigação fazer todos os
esforços para nos conhecermos melhor
e trabalhar laboriosamente na Pedra
Bruta que somos, revelando a Obra. O
espelho desse trabalho é o
conhecimento que devemos ter sobre
o que se encerra sob os nossos pés, as
pedras de que é feito o nosso Planeta.
Foi lançado o desafio ao nosso Q I
Paulo Barbosa, profissional desta área
para, ao longo dos vários números
desta revista fosse dando uma
perspectiva das rochas que nos
formam, que são afinal parte da nossa
geologia maçónica, a procura do Saber
todas as suas formas, nós que
queremos ser as pedras deste Templo
Universal.

Esta pequena introdução pretende dar
a conhecer a origem das pedras e a sua
utilização pelo Homem, dando-se
especial enfoque às diferentes pedras
naturais que existem no Algarve e à sua
utilização.

O nosso planeta é na verdade uma
pedra em constante formação e
polimento.
As pedras ou rochas, quer sejam de
natureza ígnea, vulcânica, metamórfi-

ca ou sedimentar, formam-se no
interior do planeta.
Quando estas rolhas emergem à
superfície da Terra ficam expostas aos
processo de erosão física e química,
podendo-se dizer que se dá início ao
seu processo de polimento.
Desde sempre, as pedras serviram,
literalmente, de base à nossa e a todas
as Civilizações.

No início o seu uso estava meramente
ligado à necessidade de protecção, já
que se pensa que os primeiros abrigos
utilizados pelo Homem foram
cavernas, que são todas as cavidades
naturais de grandes dimensões,
habitualmente existentes nas
formações rochosas. O Homem
utilizava estas cavidades para se
proteger do frio, da chuva, do calor, dos
animais predadores e também para
guardar os seus bens.

As pedras foram também sendo
utilizadas como elemento de defesa e
de ataque. Através da utilização de
pedras como arma de arremesso, ou
utilizando-as como matéria-prima na
construção de armas, como o foram as
pontas das lanças que os antepassados
utilizavam para caçar.

As pedras foram também usadas como

“A Palavra Circula!”

5.
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utensílios: quer como objeto cortante
que era utilizado, por exemplo, no
desmonte da caça, ou mais tarde,
como elemento que passa a servir para
afiar os objetos cortantes, mesmo já na
idade do bronze e do ferro. As pedras,
foram sempre de grande utilidade para
polimento de outros materiais, usando-
se as diversas durezas que lhes são
características, próprias dos compostos
específicos de que são formadas.

Mais tarde, utilizam-se pedras como
elemento base das mais diversas
construções da Humanidade como as
grandes pirâmides do Egipto, a Grande
Muralha da China, as Vias - estradas e
pontes – Romanas, o Taj Mahal, ou
nosso Palácio Nacional de Mafra, em
que um elemento importante é a
pedra trabalhada. Também os Templos
das mais variadas religiões ou práticas
foram sempre construídos utilizando
pedras.

O uso de pedras continua a ser muito
comum, por exemplo, é frequente
utilizar-se a pedra polida no
acabamento das obras mais
importantes, ou quando se pretende
um refinamento maior das mesmas.

Uma característica importante,
comum a todos estes monumentos
humanos é a sua grande longevidade.
No Algarve existem pedras de origem
ígnea, vulcânica, metamórfica ou
sedimentar, das quais se falará
detalhadamente em próximos
capítulos.

Paulo Barbosa
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Horizontal
2. Representação da dualidade

presente em Loja .

8. Joia do Ir.'. Orador.'..

10. Continuação da sessão e da qual

faz parte.

11. A egrégora dos irmãos.'..

14. É o guardião da lei numa loja.'..

15. Símbolo do espírito e do desenhar

com justa medida.

Vertical
1. Símbolo da retidão e da matéria.

3. Bastão usado pelo Mestre de
Cerimónias

4. Coluna onde se sentam os
aprendizes no R.'.A.'.P.'.M.'.M.'.

5. Representação do homem
imperfeito.

6. Ir Responsável por garantir o
Rigoroso cumprimento do ritual de
loja.

7. Representação do princípio criador.

9. Princípios fundamentais da Ordem
Maçónica.

12. Estilo arquitetónico atribuído ao
V.'.M.'..

13. Estilo arquitetónico atribuído aos
Companheiros.'.

Encontre essas palavras:

HÓRUS

ISÍS

VITRIOL

CORÍNTIA

FLAMEJANTE

ESPADA

NAOS

EGRÉGORA

ESQUADRO

COMPASSO

PÓLVORA

BOAZ

JAKIN

ACÁCIA

ROMÃ
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