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Resumo 
 
 
 
 
O objectivo principal deste trabalho foi conhecer. Conhecer sobre a Maçonaria Regular em Portugal e verificar, no 

seu âmbito, se se estabelecem relações entre a Contabilidade e a  profissão contabilística  e, estabelecendo-se, de 

que modo se processam. Para o efeito recorreu-se fundamentalmente à pesquisa em suporte bibliográfico, para que, 

a partir dela, se pudesse construir uma exposição consistente e dinâmica do tema em diferentes vertentes mas 

complementares - enquadramento conceptual e evolução histórica da Organização e, naturalmente, o sistema 

político, sócio - económico e religioso das diferentes épocas.  

Surgiu em face do exposto um conjunto de perguntas interligadas a que se vai procurar responder:  

 

Maçonaria - o que é, que  objectivos prossegue e de que instrumentos se serve para os realizar;    

   Contabilidade, tem? Presta contas, como e a quem? 

 

A resposta vai consubstanciar o título Maçonaria Regular e Prestação de Contas. 
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1 LAMOUROUX, Fernando Martin (1996): La Administracion Y Contabilidad em la masoneria Española, Actas das VI Jornadas de Contabilidade, pp. 137-
168,  ISCAL, Ed. Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, Lisboa. 
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0 – JUSTIFICAÇÃO DO TEMA 

 
 

No Portugal de hoje, politicamente em plena democracia, ainda há tensões quando se ouve pronunciar a palavra 

Maçonaria. Contudo, o legado maçónico faz parte do quotidiano e assume do melhor que humanamente se produziu 

em áreas tão diversas como a política, a científica, a artística ou a cultural, globalmente entendidas. Entre os maçons 

contam-se Reis, Presidentes da República e uma infinita plêiade de políticos, homens das forças armadas, juristas, 

filantropos, cientistas, médicos, filósofos, religiosos, escritores, poetas, músicos e tantos outros. Quantos não 

terão mudado o rumo da sua vida, ao conhecer determinada obra (des) conhecendo a ligação dos seus  

autores à Ordem Maçónica?  Entre os heróis e os grandes2, que se celebram por todo o mundo, nacionais 

ou estrangeiros, quantos terão sido maçons? Na música, a mais sublime das artes, quem não terá atingido 

o zénite ao ouvir obras-primas, solitariamente ou no acto público e social da audição de um concerto?  

Quantas daquelas obras, orgulho do mais exigente conhecedor, terão sido compostas precisamente para  

celebrar  rituais maçónicos? 

 
O que é a Maçonaria?, Que objectivos prossegue? De que instrumentos se serve para os realizar? 

Em Portugal existe? Numa óptica profana, racional, científica e prática, ocorre perguntar: Contabilidade, tem? 

Presta contas? Como e a quem? 

 
É a resposta às perguntas formuladas o norte deste trabalho, um humílimo contributo com que se pretende 

enriquecer a Contabilidade no âmbito da sua História.  

 
1 – PORTUGAL HISTÓRICO – DA  MONARQUIA CONSTITUCIONAL À SEGUNDA REPÚBLICA  

1.1 -  CONTEXTO POLÍTICO, SOCIAL E ECONÓMICO  

 
1.1.1 – A construção de uma identidade 

 
Portugal. Periférico da Europa, pequeno e pobre, o país europeu cujas fronteiras geográficas se mantêm inalteradas 

praticamente desde D. Dinis (1297)3. Mantém com a Grã – Bretanha, desde o séc. XIV (D. João I) a Aliança 

Inglesa, cuja génese remonta a 1372. É o mais antigo tratado estabelecido entre duas nações europeias. Não obstante 

a amizade, é quase sempre a Inglaterra a nação favorecida4.  

                                                 
2 O sentido de grandeza que aqui é dado refere-se à qualidade do Homem como ser humano. Elite no mais profundo e nobre sentido do termo, o que abrange, 
sem excepção,  todas as classes sociais.  
3 Em 20 de Maio de 1801,  perdeu-se Olivença, a favor da Espanha, num processo nebuloso, que mais parece um direito consuetudinário; pertencia de direito a 
Portugal, pelo  Tratado de Alcanises (1297) assinado por  D. Dinis e Fernando IV de Castela. 
4 Num lapso de tempo de cerca seiscentos anos, Marcelo Caetano (s/d) distingue seis fases no seu percurso; a primeira, situada entre 1372 - 1641, marcada pela 
existência de igualdade de poderes e reciprocidade de interesses. A designação  Aliança Inglesa é a do Tratado de Tratado de Windsor (1386), do tempo de D. 
João I; na segunda, 1642-1807, há a precariedade da independência portuguesa e o predomínio dos interesses comerciais (Tratados de Westminster - 1657 e de 
Methwen - 1703;  a terceira (1807-1851) com a guerra napoleónica, invasão de Portugal  e a Revolução Liberal: protectorado exercido pela Inglaterra; quarta  
fase entre (1851-1891), Movimento Regenador em Portugal e estabelecimento de uma política africana em conflito com a Inglaterra, que culminou com o 
Ultimatum;  quinta (1891-1932) - Retorno à política seiscentista da reciprocidade de interesses; desde 1932: destaca-se nos anos sessenta a questão colonial, 
pela desagregação dos impérios coloniais europeus, que Portugal não observou: invasão dos territórios portugueses de Goa, Damão e Dio pela União Indiana e 
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O país político tem revelado uma certa inaptidão para a mudança. À parte as características naturais, são de quase 

sempre as fragilidades que o Homem constrói: políticas, económicas, sociais e culturais. Um analfabetismo de 

séculos, criou na população um sentimento de medo e de impotência, geradores de um profundo sentido de 

menoridade e de desresponsabilização.  

Para a fatalidade do português, trabalhador respeitado e humilde, vencedor em mundo estranho, diligente, capaz de 

ser maior entre os maiores, com os seus talentos, muito terá contribuído uma orientação superiormente determinada: 

a ligação directa ou indirecta entre política e religião5, as super - estruturas que vão influenciar o económico e as 

mentalidades.  

Assim, a génese condicionante de se ser português aponta para dois marcos de natureza diferente, que têm em 

comum a limitação das liberdades individuais: a Inquisição (1536-1821) e o Estado Novo (1926-1974). 

 
A Inquisição foi instituída a pedido de D. João III, com forte resistência papal6, numa época em que o 

deslumbramento e a riqueza dos Descobrimentos eram passado e os sinais de uma crise generalizada já bem 

visíveis. Inicialmente é dirigida aos cristãos-novos, a face da expulsão dos judeus ibéricos em finais do séc. XV. 

Fomentou um clima de denúncia e morte, que conduzirá ao empobrecimento do país. Religião e política estão 

ligadas. 

Considerava-se, quanto à continuidade da monarquia, a probabilidade da perda da independência a favor da 

Espanha, assumindo-se a impossibilidade de continuação monárquica por falta de sucessor; seria para alguns o 

caminho para a União Ibérica. O facto concretizou-se após a Batalha de Alcácer - Quibir. Morto D. Sebastião, o 

Rei, a quem sucedeu seu velho tio, ex –Inquisidor - Mor do Tribunal do Santo Ofício, o Cardeal D. Henrique. A luta 

pelo poder concedeu em 1580 a vitória a Filipe II de Espanha, herdeiro legítimo do trono, cuja  dinastia se irá 

manter até 16407. Seguiu-se a Guerra da Restauração (1640-1668), tendo a Inglaterra combatido ao lado de 

Portugal. 

Caminha-se seguidamente para o séc. XX, para encontrar analogias com o Estado Novo (1926-1974). Diverge entre 

si pela autonomia do Estado em face da Igreja. No entanto, tal como ela, entende-se estruturante da mentalidade. De 

comum, a limitação da liberdade, de que a ditadura se serviu para consolidar o poder. Apesar da herança de um país 

em crise, o da Primeira República. Proibiu o exercício das liberdades individuais e o direito de associação fazendo 

promulgar leis para o efeito ( v.g. a Lei nº. 1901/35, que extinguia as Associações a que chamou Secretas (AS)8, 

imposição da Censura, que condicionou a expressão da palavra escrita); instituiu serviços que fomentavam a 

                                                                                                                                                                            
mais tarde a África portuguesa. Questionou-se então sobre a possibilidade de continuar a Aliança -   CAETANO, Marcelo (s/d): Aliança Inglesa, in 
Enciclopédia Luso Brasileira da Cultura, Edições Séc. XXI, Dir. Bigotte Chorão  (1998), Vol. 2,  pp. 22-32, Ed. Verbo, Lisboa/S. Paulo.  
5 Diria que a política é a super - estrutura dos sistemas sociais, num ponto de vista teórico e de utopia. Na realidade creio que são complementares. No tempo 
presente, o da globalização,  tenho dúvida sobre se  a dominante não será a  Económica.  
6 Recusaram-se os Papas Clemente VII e Paulo III, mas por via das Bulas de 21 de Maio de 1536 e de 12 de Outubro de 1539, foi possível avançar. O 1º. Auto 
de Fé aconteceu a 20 de Setembro de 1540, em Lisboa. Seria um processo longo. Apesar de inactiva  desde finais do séc. XVII,  só  em 5 de Abril de 1821 foi 
suprimida pelas Cortes Constituintes, conf.  CASTRO, V.M. Pereira de  (s/d): “Inquisição em Portugal” in Enciclopédia Luso Brasileira da Cultura, Dir. 
Bigotte Chorão, (2000), Vol. 15,  pp. 1174 -1180, Ed. Verbo, Lisboa/ S. Paulo.  
7 O sentimento nacionalista obriga o português a não gostar de Espanha. Sempre a má vizinhança entre parentes e vizinhos. Ricos e pobres.  Independentemente 
das opiniões individuais e da possibilidade nunca rejeitada da União Ibérica,  há quem defenda que Filipe II, talvez para concretizar aquela vontade, governou 
Portugal com honra, perícia e modernidade. É  também de considerar a informação de que o direito ao trono reivindicado por Filipe, não tenha sido natural mas 
antes o  resultado de uma estratégia sabiamente orientada para a queda de Portugal  em África,  nomeadamente faltando com o apoio bélico prometido. 
8 Vai ser objecto de tratamento individualizado (ponto 2.4). 
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denúncia e que, a partir dela, tinham o campo livre para perseguir, prender ou até matar os seus contrários políticos. 

É o caso da PIDE - Polícia de Internacional de Defesa do Estado e suas posteriores designações até à queda do 

regime. 

 
1.1.2 – Política e economia  - das Reformas pombalinas a “74”  

 
Está-se em  1750. Início do reinado de D. José I, monarca absoluto na variante do que se chamou o Despotismo 

Esclarecido. Sebastião José de Carvalho e Mello, oriundo da baixa nobreza é o ministro que pelo seu carisma mais 

tarde será Conde (de Oeiras) e Marquês (de Pombal). O clima favorável à mudança, acentuou-se com o terramoto 

que destruiu Lisboa. 17559. 

A economia desenvolveu-se em todos os sectores de actividade. No mundo avançado já existia o embrião do 

segundo sector ( Inglaterra e o seu mundo). Por cá o processo segue o comum a outras nações. É, ainda que tardio, o 

colbertismo. 

Criaram-se as Reais Companhias. Na agricultura, entre outras, a das Vinhas do Alto Douro, na indústria, as Reais 

Fábricas das Sedas e a dos Pentes; a Companhia Geral do Grão - Pará e Maranhão, também para fomentar a 

agricultura e desenvolver o comércio. Para apoio a este sector nasceram a  Junta do Comércio e a Aula do 

Comércio, trabalhando em consonância; a primeira estabelecia e superintendia os programas de ensino que a 

segunda executava na formação de  guarda – livros e  regulamenta-se o exercício da sua profissão10. As  finanças 

públicas, são objecto de reforma: a Casa dos Contos vai ceder o lugar ao Erário Régio (hoje Tribunal de Contas) e 

reestrutura-se a organização; os seus quadros de pessoal vão absorver diplomados pela Aula11.  

D. Maria I é entronizada em 1777, após a morte de D. José. Seguiu-se o afastamento do Marquês e uma política de 

retaliação às suas medidas. A posição da antiga nobreza (perseguida), o regresso dos Jesuítas (expulsos) e um tempo 

de regressão acentuado com a Guerra Napoleónica (Invasões francesas de 1807, 1809 e 1810), com o futuro D. João 

VI  ainda Príncipe Regente. A Família Real fez-se ao largo em véspera da primeira invasão e rumou para o Brasil; 

entregou-se o governo de Portugal ao súbdito de Sua Majestade Britânica o duque de Wellington.  

Foi impossível travar a difusão do ideal maçónico e o fermento do Liberalismo, importado da imperial Inglaterra 

onde nasceu no séc. XVIII. Por cá  é  relevante, ao nível do económico e da construção de mentalidades a influência  

e o prestígio da comunidade britânica.  

No ano de 1822 a colónia do Brasil tornou-se  independente e a sua ex - metrópole veria instaurada a monarquia 

constitucional.  Entre 1831 e 1834 travou-se uma guerra civil entre absolutistas e liberais com a vitória destes. O 

país estava afundado.  

                                                 
9 Opinam alguns que Pombal não teria sido quem foi sem 1755. O acontecimento foi transversal à reflexão da Europa culta. Reflectiu sobre ele Voltaire, um 
dos ideólogos da Revolução Francesa, com Candide. Questiona nesse livro Deus e a Divina Providência. Com o 14 de Julho de 1789 que iniciou a Revolução 
Francesa convencionou-se estabelecer o  início da era moderna. Do ponto de vista do tratamento do mundo ocorre uma transferência, de Deus para o Homem. 
O mundo vai passar a ser  homo - centrado. 
10 O Alvará que a criou é de 1759; estabeleceu o ensino de disciplinas comerciais:  Contabilidade em registo de partida - dobrada, cálculo comercial e câmbios. 
dota-a de um corpo docente apetrechado de saber e com programas de ensino perfeitamente delineados e instituiu a profissão de guarda – livros, cujo exercício 
impunha inscrição obrigatória e regulamentação profissional.  
11 É imposto no sistema o registo em partida dobrada. 
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Firmada a paz a economia começou a progredir particularmente no domínio das obras públicas com o  ministério de 

Fontes Pereira de Melo, para mais tarde voltar à sua fatalidade. 

Com o liberalismo mundial a ordem económica mudou. A época vitoriana Britânica quis o alargamento colonial. 

Em 1890, 11 de Janeiro, apresentou o Ultimatum. Foi novamente o poder da Aliança com o económico a determinar 

o político. Argumentando que Portugal desrespeitava o consagrado na Conferência de Berlim (1885), a ocupação 

efectiva dos territórios colonizados, reivindicaram-se as possessões na África (ocidental e oriental), os territórios do 

Mapa Cor de Rosa. Ou Portugal cedia ou havia quebra diplomática, com as consequências daí resultantes. O poder 

aceitou, apesar do protesto nacional. 

A permanente instabilidade do governo, o desequilíbrio das finanças públicas e os novos ventos de mudança que 

caracterizaram as lutas sociais iniciadas no último quartel do séc. XIX (movimento socialista), determinaram a 

queda da Monarquia e a instauração da República,  no 5 de Outubro de 1910. 

O ideal republicano é aberto. Orientado para a elevação do nível de instrução das populações sem o que seria 

impossível progredir. Não vingou. São praticamente dezasseis anos de descontentamento; lutas partidária internas e 

as revoluções, que as carências da 1ª. Grande Guerra acentuaram. O terreno foi propício à instauração do Estado 

Novo (1926), que se manteve  no poder até princípios de 1974. À custa de um pulso de ferro e de muita repressão.  

Progressos naturalmente houve alguns. Na economia os estruturais da década de sessenta, com o lançamento dos 

Planos de Fomento12.  

A II República quanto ao progresso, tem seguido os passos normais das revoluções. De mais importante a  

integração do país na União Europeia, com vantagens naturalmente mas também inconvenientes. Mais importante, 

porque o permitiu, foi a  sua Constituição Política (1976) que consagra os direitos de liberdade a analisar 

seguidamente. 

 
1. 2 - AS CONSTITUIÇÕES POLÍTICAS E A LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

Intrinsecamente ligadas à superestrutura de um país estão as suas Constituições  Políticas porque a reflectem. O 

estudo que se vai fazer contempla os diplomas promulgados a partir da instituição do Liberalismo em Portugal e 

visa uma análise comparativa do tratamento que os diferentes sistemas políticos deram ao direito de liberdade, mais 

especificamente no que se designou por Associação a chave para o conhecimento do tema em desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Planos de Fomento realizados: I - 1953-1958, II - 1959-1964, Plano Intercalar de Fomento (1965-1967) e III - 1968-1973;  o IV Plano de Fomento (1974-
1978),  para execução a partir de 1974 ficou suspenso pela queda do Estado Novo,  conf. Marques,  A. H. de Oliveira (1984), História de Portugal - Do 
renascimento às Revoluções Liberais , Vol. II p. 319, 10ª. Ed. , Palas Editores, Lisboa . 
Ver também BARRETO, António, ROSA, Maria João Valente, PRETO, Clara Valadas, VALENTE at all (2000) : A situação social em Portugal 1960-1999, 
Vol. II. Ed. Imprensa das Ciências Sociais, Instituto das Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Lisboa. 
 
 



 10 

QUADRO 1 – MONARQUIA  LIBERAL 
 

 
PERÍODO 

 
CONSTITUIÇÕES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (1822 - 1910)  

 

 

CONSTITUIÇÃO POLÍTICA  DE 23 DE SETEMBRO 1822  

Artº. 7º. Título I 
 
- Consagra que “A livre comunicação dos pensamentos é um dos mais preciosos direitos do homem. 
Todo o Português pode ... sem dependência de censura prévia, manifestar as suas opiniões em qualquer 
matéria ... contanto que haja que responder pelo uso desta liberdade nos casos e pela forma que a lei 
determinar”. 
 
CARTA CONSTITUCIONAL DE 29 DE ABRIL DE 1826  
§ 3º. Artº. 145º. Tít. VIII :  
 
- “ Todos podem comunicar os seus pensamentos por palavras, escritos, e publicados pela Imprensa sem 
dependência da Censura, contanto que hajam de responder ... nos casos, e pela forma que a Lei 
determinar”.  
 
CONSTITUIÇÃO POLÍTICA  DE 4 DE ABRIL DE 1838  
Artº. 14º. Cap. Único, Tít. III: 
 
- “Todos os Cidadãos têm o direito de se associar* na conformidade das Leis”. Estabelece que uma Lei 
especial regulará o exercício de tal direito e que não é precisa autorização para reuniões tranquilamente  
e sem armas, excepto se forem feitas em lugar descoberto o que exige prévia comunicação à autoridade 
competente. 

 
* É nesta constituição que aparece pela primeira vez mencionada a palavra associação. 

    
        Fonte: MIRANDA, Jorge (2004): As Constituições Portuguesas de 1822 ao texto da Actual Constituição, pp. 30, 99, 121 5ª. Ed., Livraria Petrony, Lisboa. 
 
 
     QUADRO 2  –1ª. REPÚBLICA E ESTADO NOVO 

PERÍODO CONSTITUIÇÕES 

 
 
 
 
DEMOCRACIA 

  
1ª República 
(1910-1926) 

 
 
 
 

 
CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DE 21 DE AGOSTO DE 1911 
Artº. 14º. Tit. II 
 
- Consagra que o direito de reunião e de associação é livre, embora regulado por leis especiais 
- Revisões constitucionais  

- 28 de Setembro de 1916 (Lei nº. 635); 
- 30 de Março de 1918 ; 
- 1921 -(Dec. Lei nº. 3997); 

              - 1921- 27 de Abril (Lei nº. 1154); 
( não produziram quaisquer alterações ao artº. 14º). 
 

 
 
 
 

Estado Novo* 
(1926-1974) 

 
  

 

 
CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DE 11 DE ABRIL DE 1933 
Tit. II - artº. 14º . 
- Consagra a liberdade de reunião e associação **; 
 
   §2º. Artº. 20  “..Leis especiais regularão o exercício da liberdade ...de associação”. 

Tit. IV – artº. 14º 
-   “ Incumbe ao Estado reconhecer … as associações”.  
 
* Algumas personalidades nomeadamente Mário Soares consideram República apenas as dos regime democrático; ** Revogado 
parcialmente, pela Lei nº. 1901/1935, de 21 de Maio (Associações secretas). 

 

        Fonte: MIRANDA, Jorge (2004): As Constituições Portuguesas de 1822 ao texto da Actual Constituição, 189,190-192- 295-380-512 e 579,  5ª. 
Ed., Livraria Petrony, Lisboa. 
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      QUADRO 3   – A 2ª. REPÚBLICA  (desde 1974) 
 
 

 

CONSTITUIÇÕES 

 

DECRETO - LEI Nº. 594/74 DE 7 DE NOVEMBRO * 

-  Artº. 1º. Estabelece o direito de livre associação aos cidadãos maiores de 18 anos, que estejam no pleno uso dos seus 
direitos e desde que os fins não sejam contrários à moral pública. 

 
- Artº. 4º. Personalidade jurídica – adquire-se por depósito , contra recibo, de um exemplar do acto de constituição e dos 

estatutos no governo civil ... e de publicação no Diário do Governo e num dos jornais mais lidos da região...; 
 
               * ( Revoga  a Lei nº. 1901/35   e os Decretos  Lei nºs. 39660/54 de 20 de Maio e  520/71 de 24 de Novembro). 

 
CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DE 2 DE ABRIL DE 1976 * 

Artº. 46º, Tit. I, Parte I:  

- Consagra a liberdade de associação (excepto associações armadas e do tipo militar, militarizadas ou para militares fora 
do Estado ou das Forças Armadas, bem como organizações que perfilhem a ideologia fascista) sem dependência de 
qualquer autorização, desde que não se destinem a promover a violência nem sejam contrários à lei penal;  

 
-  ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação ou a permanecer nela (nº. 3). 
 

 * A liberdade de associação sofreu alteração em posteriores Revisões, designadamente pelas Leis Constitucionais nº. 1/82, de 20 de 
Setembro e 1/92 de 25 de Novembro, pelo que o texto actual (Lei nº. 1/2004 de 24 de Julho),  artº. 46º, Cap. I, Tit. II, Parte I 
consagra: 

  
-  a liberdade de associação (excepto as associações armadas, nem do tipo militar, militarizadas ou para militares) sem 

dependência de qualquer autorização, desde que não se destinem a promover a violência nem sejam contrários à lei 
penal;  não se consentem “ associações armadas nem do tipo militar, militarizadas ou paramilitares, nem organizações 
racistas ou que perfilhem a ideologia fascista” (nº. 4). 

 
-   ” prosseguem livremente os seus fins  sem a interferência das autoridades públicas” e não podem ser dissolvidas  nem 

as suas actividades suspensas pelo Estado “excepto os casos previstos na lei e mediante decisão judicial” (nº. 2). 
 
 

 

        Fonte: MIRANDA, Jorge (2004): As Constituições Portuguesas de 1822 ao texto da Actual Constituição, pp. 295-380-512 e 579,  5ª. Ed., 
Livraria Petrony, Lisboa. 

 

 

Relativamente à Maçonaria, a conclusão a tirar é que nenhum dos textos a refere expressamente. Contudo, 

atendendo às características político - ideológicas, que conduziram à instauração da monarquia liberal e 

posteriormente à Primeira República, tanto mais que se sabe que grande parte dos revolucionários foi maçon, 

admite-se poder ser incluída na designação genérica e abrangente de liberdade de expressão. O Estado Novo fez 

promulgar a Lei nº. 1901/35 sobre as AS, também sem a ela se referir. Quanto ao tempo de 74, aquela lei é 

revogada pelo Decreto - Lei nº. 594/74 e consagra-se a liberdade de Associação. Dado o seu interesse destaca-se 

seguidamente a Lei nº. 1901/35 e mais tarde (ponto 2.4) a crítica de Fernando Pessoa 13, relativamente ao seu ante - 

projecto, acusando-o de que as Associações Secretas que visa extinguir são precisamente a Maçonaria.  

 
                                                 
PETRUS (1988) : Antologia - A Maçonaria vista por Fernando Pessoa e Norton de Matos, José Ribeiro, Editor, Sacavém.  
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1. 3 –ASSOCIAÇÕES SECRETAS  (AS) - LEI Nº. 1901/35  DE 21 DE MAIO  

Promulgada  que foi em 11 de Abril de 1933 a Constituição Política do Estado Novo, havia que consolidar o regime 

particularmente com a eliminação dos seus focos de resistência. Aqui se encontra a génese da  Lei em título. 

O diploma estabelece um conjunto de princípios que configuraram uma atitude relativamente às AS, transversal à 

sociedade portuguesa. Presente e futura.  

No artº. 1º. estabelece a obrigatoriedade, por parte de todas as instituições e institutos em exercício no território 

português, de fornecerem aos governadores civis dos distritos em que tenham sede, ou quaisquer representações 

informação que inclui: “cópia dos seus estatutos e regulamentos, relação dos seus sócios com indicação dos cargos 

sociais e pessoas que os desempenhem e a dar quaisquer outras informações complementares ... sempre que por 

motivo de ordem ou de segurança pública lhes sejam requisitadas ...”.  

Segue-se no artº. 2º a relação das organizações que devem ser dissolvidas pelo Ministro do Interior: 

 
 “a) As associações e institutos que exerçam a sua actividade, no todo ou em parte de modo clandestino ou secreto;  

b) Aquelas cujos sócios se imponham por qualquer forma a obrigação de ocultar à autoridade pública ... as manifestações da sua 

actividade social; 

c) Aqueles cujos directores ou representantes, depois de solicitados, nos termos do artº. 1º ocultarem à autoridade pública os 

seus estatutos e regulamentos, a relação dos seus sócios, com  a indicação dos diferentes cargos e das pessoas que os 

exercem, o objecto das suas reuniões e a sua organização interna, ou prestarem intencionalmente informações falsas ou 

incompletas sobre tais assuntos”.  

 
O quadro legislativo completa-se com a instituição de penas de carácter progressivo a serem aplicadas, em função 

dos cargos que se exercem na organização e da intencionalidade (ou não) de prestação de declarações incompletas 

ou falsas. Estipula-se o prazo de cinco dias para comunicação às autoridades das obrigações previstas, no artº. 1º;  

caso haja incumprimento os directores e restante pessoal, ainda que diversamente, são punidos com cúmulo de 

penas: multa, prisão correccional e  suspensão de direitos políticos por cinco anos; prevê-se o aumento do valor das 

multas e do período de detenção dos presos, no caso de prestação intencional de informações falsas ou incompletas;  

acrescenta - se a perda do direito ao exercício de funções públicas durante cinco anos; no caso de haver pensão ou 

reforma, perde-se-lhes o direito. 

Relativamente aos trabalhadores do Estado, independentemente da sua função ou tipo de contrato, o artº. 3º impôs a 

obrigatoriedade de apresentação de declarações de compromisso expresso de que “não pertence, nem jamais 

pertencerá a qualquer das associações e institutos previstos no artº. 2º”. Para efeitos de provimento em funções 

públicas, civis ou militares (Estado, corpos ou corporações administrativas), poderia ser lavrado um termo perante o 

chefe de serviço sob compromisso de honra. Estipula - se o prazo de trinta dias contados a partir da data de 

publicação da lei, 21 de Maio, para apresentação das declarações, sob pena de demissão ou de cessação do contrato. 

No caso de falta da declaração a pena aplicada traduzia-se em abandono do lugar nos termos do regulamento de 22 

de Fevereiro de 1913 (artº. 36º.). 

Por fim, quanto ao destino do património das associações e institutos dissolvidos a Lei consagrou no artº. 4º., que 

seria inventariado e vendido em praça, revertendo o produto da sua venda para a assistência pública. 
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2 -  A  MAÇONARIA   

 
2.1 –  CONCEITO E OBJECTIVOS 

Da mais longínqua memória retirou-se a ideia de que a Maçonaria é uma Ordem ligada a ideais de perfeição 

humana que remonta à construção do Templo de Salomão. Mais tarde vai continuar presente, já na Era Cristã, na 

construção das grandes catedrais góticas, que elevando-se ao céu procuram a perfeição. No ser humano este ideal 

caminha no sentido de uma procura de elevação, constante e crescente em benefício da humanidade. É uma Ordem 

Iniciática e Simbólica que usa a terminologia operacional dos mestres arquitectónicos.  

No percurso do desenvolvimento do mundo, à época das Trevas, que marcou a Idade Média sucedeu a 

Modernidade, um tempo de luz iniciado com o 14 de Julho de 1789, a tomada da Bastilha, a Revolução Francesa. 

Com ela definem-se novos princípios orientadores da vida humana subordinados ao lema - Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade14.  

Reflectindo sobre esta trilogia o seu grau de cumprimento, o poeta Fernando Pessoa pronunciou-se no sentido de 

que os  princípios não se cumpriram nem alguma vez se cumprirão. Continua, no entanto a defender-se a sua   

prática e tem-se assistido ao seu aprofundamento em diversas áreas, independentemente das opções políticas,  

filosofia e crenças religiosas de cada um. 

Efectivamente o ideal maçónico vai estar presente no pensamento dos líderes dos movimentos revolucionários 

democráticos, desde o Liberalismo do séc. XVIII. Num primeiro tempo conduzem à modernização dos sistemas 

políticos dos seus países e com eles coincidindo, ou não, à desagregação dos impérios coloniais europeus com  os 

movimentos de independência, a América no séc. XIX e a África e a Ásia já no seguinte. A procura que idealmente 

move os líderes, muitos deles maçons e eventualmente os seus adeptos gira à volta da elevação humana e de 

perfeição defendidas pela Ordem em que se inserem. Justifica-se assim, ainda que breve, uma apresentação 

conceptual da Maçonaria e da sua evolução. 

 
2.2 - FRANCO -  MAÇONARIA E MAÇONARIA REGULAR  

A existência da franco-maçonaria e da maçonaria regular são a face das transformações sociais que originam e 

consolidam novos sistemas políticos e económicos; pela emergência das novas classes em ruptura com as anteriores 

(v.g.Feudalismo /Idade Média, Burguesia/Industria/ Idade Moderna) e se vão traduzir na passagem da maçonaria 

operativa (a dos construtores) a especulativa (inclui membros não construtores). Na origem é fortemente marcada 

pelo protestantismo. Sucede que prosseguindo objectivos de elevação do homem em beneficio da sociedade se 

difundiu mundialmente, não obstante existirem elementos diferenciadores conforme seguidamente expresso. 

 

 
 
 
 

                                                 
14 Fernando Pessoa ( ponto 2.4), identifica o autor deste princípio, como sendo o místico cristão Saint-Martin.    
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QUADRO  4  - FRANCO-MAÇONARIA 

 
 

 

CONCEITO 

 

SIGNIFICADO 

 

 
Maçonaria 
(ou Franco-
maçonaria) 

 
- Ordem15 iniciática de tipo artesanal, que se admite ter existido desde o séc. XVII a inícios do séc. 

XVIII. 
- Origem: Escócia e  Inglaterra; Difusão: Europa e Novo Mundo 
 

 
Ordem iniciática 

 
- Organização fraternal, com uma Regra de funcionamento e de vida, hierarquizada numa Ordem com 
o objectivo de aperfeiçoamento espiritual dos seus membros, por via de uma progressão iniciática. 
 

 
Tipo artesanal 

 

 
- Prática de rituais inspirados na simbólica dos artesãos construtores. 

 
 

Passagem  de 
operativa a 
especulativa 

 
- Nas Lojas dos construtores (maçons ou pedreiros operativos) foram aceites os  maçons especulativos 

(burgueses, aristocratas e intelectuais). 
- O sentido é de que o objectivo passou a ser o da construção do Homem e da Sociedade utilizando a 

simbólica da construção ( instrumentos e operações), substituindo o da construção de catedrais, o 
universo dos maçons das corporações medievais. 

 
 
 
 
 

A Construção 
dos 

 maçons 

 
- Medievais – Construíam as catedrais (edifícios) à Glória de Deus o Grande Arquitecto do Universo 
 

Esp - Especulativos – O edifício é em sentido figurado e a construção tem duas componentes: 1) 
a do maçon a partir do profano chegado à Ordem e 2) a  do social, a Sociedade Humana. 

 
- Alicerces da construção: Princípios éticos e espirituais decorrentes do Principio dos princípios, que  

pode ser:  1) o Deus das religiões reveladas; 2) Um Princípio espiritual supremo. 
 
- Religiosidade do maçon:  

1) Não é obrigatoriamente praticante de uma religião revelada;  2) Tem que ser obrigatoriamente 
crente no Princípio superior expresso como “Grande Arquitecto do Universo”. 
 

 
 

                             Fonte: Anes, José Manuel ( 2003): Maçonaria Universal – Maçonaria Regular , pp.15-18, Ed. Hugin, Lisboa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 A Ordem relaciona-se apenas com o universo da iniciação pelo que se exclui a vida nomeadamente nos seus aspectos pessoais, familiares, profissionais, 
religiosos e políticos, no que aos principais tipos de iniciação respeita e naquele em que se está.  
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QUADRO 5 – MAÇONARIA REGULAR 

CONCEITO SIGNIFICADO 

 
Maçonaria 

Regular 

 
- Criada no início do séc. XVIII, mundialmente difundida e de expressão maioritária no mundo; na 

Europa exceptuam-se a França e a Bélgica. 
 

 
Ordem iniciática  

- Organização fraternal, com uma regra de funcionamento e de vida, hierarquizada a uma ordem 
com o objectivo de aperfeiçoamento espiritual dos seus membros por via de uma progressão 
iniciática. 

 
Tipo artesanal 

 
- Prática de rituais inspirados na simbólica dos artesãos construtores 
 

 
 
 

Passagem de operativa a 
especulativa 

 
- Admite-se que nas Lojas dos construtores (os maçons ou pedreiros operativos) foram aceites os  maçons 

especulativos (burgueses, aristocratas e intelectuais). 
- O sentido é de que o objectivo agora é o da construção do Homem e da Sociedade utilizando a simbólica da 

construção ( instrumentos e operações), mas não o da construção de catedrais, o universo dos maçons das 
corporações medievais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Construção 
dos maçons 

 
- Alicerces da construção: Princípios consubstanciados na Maçonaria de Tradição (antiga maçonaria) 

consubstanciada em: 1) Old Charges (antigos deveres); 2) manuscritos de Cook Séc. XV); 3)  Plot-Watson 
(séc. XVII); 4) landmarks da tradição maçónica (regras tradicionais que marcam os princípios e a prática 
maçónica); 5) Constituições de Andersen (CA). 

 
- CA -   inspiradas nas landmarks foram escritas em 1723 por James  Anderson, pastor protestante, revistas nos 

anos de 1746 e 1813. 
   Enunciam as regras da regularidade maçónica numa  perspectiva mais ecuménica mas assente num contexto 

judaico-cristão. 
 
- Religiosidade e deveres do maçon (cap. II – CA) 16: 
 

 - “um maçon é obrigado pelo seu compromisso, a obedecer à lei moral e, se compreender 
correctamente a Arte, nunca será um ateu estúpido nem um libertino irreligioso”;  

 
- “o maçon deve seguir a religião sobre a qual todos os homens estão de acordo, deixando a cada um 
as suas próprias opiniões”  ou seja que deverão ser “Homens de Bem e leais e Homens de Honra e de 
probidade, quaisquer que sejam as denominações ou crenças religiosas que os distinguem, razão pela 
qual a Maçonaria se torna o Centro de União e o meio de estabelecer amizades fiéis entre pessoas  
que de outro modo, permaneceriam afastadas” ; 

 
Conjugando a tradição maçónica e o texto fundador resulta que: 
 

- “Um maçon é um ser pacífico face aos poderes civis; 
- não deverá nunca envolver-se em “complots” e conspirações contra a Paz e o Bem-estar da Nação, 

nem faltar aos seus deveres para com os magistrados inferiores17.                   
 

 
 
 

Características 
 do 

 maçon 

 
Como Homem pacífico e leal é respeitador das autoridades legítimas18.  
Na opinião de Pierre Marion, também citado,  defende que: 
       -  “deve respeitar as leis do país em que se encontra e obedecer aos magistrados; 
  e  
       - a sua “leal fraternidade” não deve conduzi-lo nunca a apoiar um Irmão numa qualquer revolta contra o 

Estado”. 
 

 
                             Fonte: Anes, José Manuel ( 2003): Maçonaria Universal – Maçonaria Regular, pp. 18-22, Ed. Hugin, Lisboa. 

                                                 
16 Anes, José Manuel , op. cit. p. 20, que refere o sentido de Lei moral é sobretudo de Ética. 
17 Ibd. 
18 Refere Anes que houve maçons regulares obrigados a atitudes extremas (v.g. caso da independência dos Estados Unidos da América e do Brasil e combates 
contra regimes políticos opressivos, nomeadamente o Nazismo e o Comunismo),  o que está conforme com a luta por uma sociedade mais justa e fraterna. 
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No tocante à Maçonaria moderna realça-se que, espiritualmente, deverá seguir a influência da tradição maçónica 

adaptada ao presente. Sendo assim os landmarks actualmente seguidos datam de 1929 e constituem um documento 

escrito - Princípios de base para toda a grande Loja regular, adoptados pela Grande Loja Nacional Francesa 

(GLNF), também seguida pelas Grandes Lojas (e Grandes Orientes) regulares a nível mundial, seguidamente 

enunciados: 

 
 QUADRO 6  – PRINCÍPIOS BASE  DE UMA GRANDE LOJA REGULAR 
 

 
NÚMERO 

 

GRANDE LOJA NACIONAL FRANCESA (GLNF) 

 

VERSÃO ACTUALIZADA  

HENRY CARR 

 
1 

 
Crença no Grande Arquitecto do Universo (GADU) e na sua vontade revelada. 
 

 
Crença em Deus. 

 
2 

 
Juramento sobre o Volume da Lei Sagrada (VLS) que corresponder à crença do 
candidato. 
 

 
Volume da Lei Sagrada aberto em 
Loja. 

 
3 

 
Trabalho em presença das três Grandes Luzes: VLS, ESQUADRO e COMPASSO. 
 

 
Candidato masculino, livre e de 
idade madura. 

 
4 

 
Proibição de discussões políticas e religiosas. 
 

 
Fidelidade ao Governo legítimo e 
ao Ofício (“Craft”). 
 

 
5 

 
Recepção unicamente de candidatos masculinos. 
 

 
Crença na imortalidade da alma19. 

 
6 

 
Jurisdição soberana sobre as Lojas colocadas sob o seu controlo. 
 

__________ 

 
7 

 
Respeito dos “landmarks”, usos e costumes da Ordem. 
 

__________ 

 
8 

 
Uma Grande Loja (GL) deve ser fundada, por uma G.L regular já constituída, ou por, 
pelo menos, três Lojas regularmente consagradas por uma GL regular. 
 

__________ 

                             
                      Fonte: Anes, José Manuel, op. cit. pp.22. 
 

Da análise do conteúdo dos dois quadros, cujos princípios são aceites por toda a maçonaria regular, conclui-se pela 

existência de uma mudança substancial no respeitante à crença numa religião revelada, visto hoje apenas se exigir a 

crença em Deus, ou seja a “crença num Princípio espiritual superior que determina na consciência do Homem, 

princípios éticos e valores espirituais”20. 

Quanto ao universo humano que a constitui nota-se que é plural. Integra diferentes formações, filosofias e religiões 

(v.g. judeus, cristãos, muçulmanos e hindus) e diversas opções políticas (v.g. conservadoras, progressistas, 

monárquicas ou republicanas). Longe de ser elemento de dispersão aquela variedade acaba por confluir para o  

objectivo de elevação humana e para a sociedade que a Ordem procura atingir. 

                                                 
19 Schnetzeler, J.P, in Anes, op. cit. p. 23. 
20 Anes, op. cit. p. 23. 
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 No âmbito da filosofia maçónica regular a sua chave é constituída pelos princípios que Pierre Marion enuncia: 

 
 

                  QUADRO  7 – PRINCÍPIOS CHAVE DA FILOSOFIA  MAÇÓNICA  REGULAR21 
 

 
 

Nº. 
 

 
FILOSOFIA 

 
1 
 

 
Crença em Deus e na imortalidade da alma22 sem apelar à revelação;. 

 
2 

 
Tolerância, a virtude essencial que se aplica a todos os domínios das relações humanas, 
políticas e religiosas, principalmente (...); 
 

 
3 
 

 
O  respeito pelos poderes civis e pela  Nação (...); 

 
4 
 

 
Necessidade de o maçon se revelar Homem de Bem, de honra, de lealdade e de probidade; 

 
5 
 
 

 
Escolha da Paz e dos seus benefícios (...); 

6 
 

O segredo respeitante às pessoas membros das Ordens e das suas actividades. 

 
Fonte: Anes, José Manuel, op. cit. pp.23. 

 
Por fim uma alusão, à obra maçónica na sociedade ilustrativa das suas preocupações essenciais, que procuram uma 

sociedade mais justa e fraterna; foi sob a sua égide que se constituíram grandes organizações mundiais e entre 

outras a ONU (Organização das Nações Unidas), a OMS (Organização Mundial de Saúde), a UNICEF, a Cruz 

Vermelha, os Escoteiros.   

 
2.3 – A MAÇONARIA EM PORTUGAL 

 
2.3.1 – Origem e evolução 
O contexto político que Portugal viveu desde finais dos anos vinte do séc. XVIII até às duas primeiras décadas de 

novecentos, foi propício à difusão do ideal maçónico. Terão para tal contribuído não só o peso económico e político 

de comunidades estrangeiras aqui radicadas, mormente britânicas (ingleses, escoceses e irlandeses), a quem as 

autoridades não levantavam  obstáculos, como também o ideal colhido por viajantes portugueses no estrangeiro, que 

lá foram iniciados.  

Admite-se que a maçonaria tenha sido introduzida em Portugal em 1727, relacionada com delegados de oficinas 

parisienses. Oliveira Marques considera pouco plausível esta hipótese, dadas as relações existentes com a Inglaterra. 

Mais prováveis são as datas de 1728, que segundo Coustos, naturalizado britânico, aponta para  instalação da 

                                                 
21 Pierre Marion, in Anes, op. cit. 
22 Segundo Anes, hoje raramente esta condição é explicitada. 
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primeira loja em Lisboa  pelo também inglês George Gordon, católico e residente em Lisboa. A tradição aceita 

ainda 1733, como sendo a do estabelecimento da Ordem Maçónica em Portugal23. Quanto aos portugueses 

estrangeirados e maçons refere - se o mais conhecido daquele tempo  Sebastião José de Carvalho e Mello, o futuro 

ministro de D. José I 24; mais tarde, durante a Revolução Liberal, encontrar- nos - emos com um dos seus mártires o 

General Gomes Freire de Andrade25. 

Vingaram os ideais maçónicos. Implantados na sociedade portuguesa desde Pombal, continuaram a produzir fruto. 

Irão mover os homens de vanguarda das futuras revoluções de entre os quais se contam D. Pedro IV, Rei de 

Portugal, Imperador do Brasil, os juristas Ferreira Borges e Manuel Fernandes Tomás; já para a República ficarão 

conhecidos Elias Garcia, Magalhães Lima ...,  Afonso Costa ...! 

 
2.3.2 – A conotação negativa 

O cunho da maçonaria setecentista segundo Oliveira Marques,  foi profundamente religioso. Contudo,  em resultado 

da sua envolvente (v.g. desconhecimento da sua essência, segredo das assembleias e rituais impostos) a Ordem 

maçónica gerou a desconfiança das autoridades de grande parte dos Estados europeus. Conduziu a perseguições em 

vários países de que são exemplo a Holanda e a Suécia. Acresce que a rejeição da Ordem, está sobretudo ligada ao 

facto de a Igreja de Roma não querer perder as prerrogativas que tem nos Estados de tradicionalmente católicos. 

No contexto e durante o papado de Clemente II, em 28 de Abril de 1738, a Santa Sé fez promulgar a bula In 

Eminenti Apostulatus Specula formulando a condenação da Ordem Maçónica, pelo ecumenismo religioso que 

caracterizou as lojas e pelo sigilo das suas práticas, que entendeu contrárias à segurança do Estado. Consideradas 

heresia, foram incluídas na relação do que consideravam crime, pelo que se estabeleceram penas que poderiam ir 

até à excomunhão. A Igreja aceitava a denúncia e oferecia o seu braço secular se necessário fosse. 

Em Junho de 1938 a bula foi conhecida em Portugal e publicitada em Setembro sob a responsabilidade do Santo 

Ofício, que a divulgou pela hierarquia católica e a fez afixar na porta das Igrejas.  

O que está em causa mais explicitamente é pois a relação de poder: a ingerência da Santa Sé em assuntos que 

entendem ser da sua  jurisdição, mas que Príncipes e Reis não aceitam. A aplicação da bula,  precisava do  

Beneplácito Régio e nem D. João V nem D. José o concederam.  

À época a Maçonaria era a vanguarda do Humanismo; abrangia o todo, crenças, classes sociais, etnias e opiniões. 

Para a  Igreja havia ainda outra face, não menor significado: o julgamento de representantes seus, pois era crescente 

o número dos que se faziam iniciar. 

As primeiras denúncias,  de cidadãos estrangeiros ocorreram em 1742 e em 44 realizou-se o primeiro auto de fé. 

Entre os condenados estava Coustos, britânico e fundador de uma loja. Foram aplicadas, entre outras, penas de 

                                                 
23 Marques, Oliveira, op. cit. nota 16, p. 24. 
24  Ibd.  op. cit. nota 4 - pg. 38, aponta como possível data de iniciação de Sebastião José 27 de Dezembro de 1744. Considera ainda que existem autores que 
refutam tal filiação, mas que é insuficientemente provada. Já na qualidade de ministro viria a chamar para reestruturar o exército português o alemão conde de 
Lippe, maçon e fundador de lojas  maçónicas no exército -  Almeida, Elvas, Estremoz e Olivença. 
25 Nasceu em Viena de Áustria em 1756 . Foi irmão de Mozart,  segundo informação colhida num documento  da Loja Esperança Coroada do Oriente de Viena 
em 5790 (1790):  “ nº. 32, Freyre d’Andrade Gomez, Graf” (Conde)” ...  “oficial português e comendador da Ordem de Cristo” ... Mestre”, in CARVALHO, 
António (1991): “Gomes Freire de Andrade era “irmão” de Mozart”, p. 4 - 2º. Caderno do Diário de Notícias de 29 de Dezembro. 
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degredo e condenação às galés. A diplomacia inglesa interveio e Coustos, libertado, foi expulso de Portugal. Os 

restantes condenados, acabaram por ficar impunes. Nas negociações com a Santa Sé estiveram presentes o valido do 

Rei D. João V, o Cardeal da Mota e por parte da Inquisição D. Nuno da Cunha. Seguiu-se um tempo de repressão. 

O clima vivido no reinado de D. José vai alterar a situação anterior, ao impedir que a Inquisição perseguisse os 

maçons. Porque o Marquês de Pombal apenas admitia o Poder do Estado, porque conhecia a Ordem e porque ele 

próprio era maçon. São travadas as perseguições na Ilha da Madeira (1770), ou melhor, os perseguidos ficaram  

incólumes. Este tempo iria fechar o poder da Igreja contra o Estado, fazendo promulgar o último Regulamento da 

Inquisição que foi confirmado por alvará Régio de 1 de Setembro de 177426 e proibiu os  processos inquisitoriais; 

não citava nem a Maçonaria nem os maçons.  

Quanto à atitude dos maçons perante o mundo, Oliveira Marques aponta-a como sendo libertária a expressão então 

usada. Pela consciência, dada a juventude dos seus membros, de que seriam capazes de mudar o mundo. 

Contestava-se Deus, sendo as verdades da religião católica postas em causa; contestava-se o Príncipe. O  quotidiano 

era de grande tolerância nas ligações extra matrimoniais, recusa do jejum e abstinência, convívio com hereges e 

estrangeiros, aceitação de livros proibidos e do que era novo: ciência, filosofia e moral. 

Já mais tarde, durante o Liberalismo, a Ordem maçónica vai ter na revolução e na política um papel fundamental. 

Privilegia-se contudo nesta exposição o conhecimento do Séc. XX, o Estado Novo, a fim de se estabelecerem  

analogias com o passado. 

Não é já a Igreja quem directamente persegue os maçons, embora fomente tal comportamento, mas sim o Estado 

contra os seus opositores, como o demonstra Pessoa na crítica ao projecto de extinção das AS. 

 
2.4 -  FERNANDO PESSOA E A PROPOSTA DE LEI SOBRE AS ASSOCIAÇÕES  SECRETAS 

 
Fernando Pessoa, Guarda - Livros, Tradutor, Escritor, Poeta  não maçon mas não anti - maçonaria27, com a 

autoridade que o seu conhecimento maçónico lhe confere, vai refutar o projecto - lei apresentado à Assembleia 

Corporativa pelo deputado José Cabral: 

  
“Embora uma interpretação desta ordem legitimamente se extraia do frasear pouco nacionalista do sr. José Cabral, creio  .. que as 

“associações secretas” que ele verdadeiramente visa, são aquelas que envolvem a chamada ‘iniciação’ e  portanto o segredo especial 

a esta inerente. 

Ora, no nosso país, caída há muito em dormência a Ordem Templária de Portugal, desaparecida a Carbonária – formada para fins 

transitórios, que se realizaram -, não existem, suponho, ... mais do que duas associações secretas “dessa espécie”. Uma é a 

Maçonaria, a outra essa organização que, em um dos seus ramos, usa o nome de Companhia de Jesus, exactamente, como na 

Maçonaria, a Ordem de Heredom e Kilwinning usa o nome profano de Real Ordem da Escócia. Dos chamados Jesuítas não tratarei. 

... não creio que  ...  eles corram o risco de, aprovado que fosse o projecto, lhes serem aplicadas as suas sanções; e que não creio, por 

                                                 
26 Marques, Oliveira, op. cit. pp.48-49. 
27 “Não pertenço a ordem iniciática nenhuma. Creio na existência de mundos superiores ao nosso e de habitantes desses mundos em experiências de Diversos 
graus de espiritualidade, subutilizando-se até se chegar a um ente supremo, que presumivelmente criou este mundo” in  PETRUS (s/d) : Antologia – A 
Maçonaria vista por Fernando Pessoa e Norton de Matos , 1ª. Reimpressão facsimilada, José Ribeiro, Editor, Sacavém. 
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uma razão só, que o sr. José Cabral tenha pretendido que tal aplicação se fizesse. Presumo pois que o projecto de lei urgente do 

urgente deputado se dirija, total ou parcialmente, contra a Ordem Maçónica”28. 

 

Na sua acérrima crítica à proposta de Lei Fernando Pessoa identifica as questões que irá tratar: o 

significado de Sociedade Secreta/Ordem Iniciática, o lema Liberdade, Igualdade e  Fraternidade e as 

Consequências daquela  aprovação e promulgação. 

 
SOCIEDADE SECRETA / ORDEM INICIÁTICA   

Considera, em sentido lato, a Sociedade Secreta porque “eram secretos os Mistérios Antigos, incluindo os dos 

primitivos cristãos, que se reuniam em segredo para louvar a Deus, em o que hoje se chamariam Lojas ou Capítulos, 

e que, para se distinguir dos profanos tinham fórmulas de reconhecimento, toques ou palavras de passe, ou o que 

quer que fosse. Por esse motivo os Romanos lhes chamavam ateus, inimigos da sociedade e inimigos do Império – 

precisamente os mesmo termos com que hoje os maçons são brindados, pelos sequazes da Igreja Romana, filha 

talvez ilegítima daquela maçonaria remota”29. 

No que à Ordem Iniciática  respeita Pessoa diz que “Estão defendidas, aborígene symboli,  por condições e forças 

muito especiais que as tornam indestrutíveis de fora”30. Assim, o espírito dos rituais, sobretudo o do  Graus  

Simbólicos em particular o de Mestre é o mesmo em toda a parte, independentemente da divisão material da 

maçonaria. Significa assim que “quem tiver as chaves herméticas, em qualquer forma de um ritual encontrará, sob 

mais ou menos véus, as mesmas fechaduras” 31. 

 
O LEMA LIBERDADE, IGUALDADE E  FRATERNIDADE 

Segundo a opinião de Matos baseada no prefácio de Pessoa para o livro Alma Errante32, o idealismo social, ou 

sejam os princípios do radicalismo social, sintetizados no lema  Liberdade, Igualdade e  Fraternidade são da autoria 

de  Saint-Martin.  Aquele idealismo “ não é só judaico, nem, nas origens europeias, precisou do judaísmo para 

nascer. O radicalismo social europeu, como doutrina, nasceu de longínquas especulações gregas” (reforçadas e 

transmitidas pelos escolásticos). Contudo, a razão primordial do seu nascimento, apoiou-se espiritualmente nos 

princípios sociais cristãos revelados pelos Evangelhos e é uma reacção humana natural contra as tiranias europeias. 

Ora, para não serem plenamente anarquistas, no contexto, as doutrinas de Cristo têm que ser interpretadas mística 

ou simbolicamente, pelo que sendo o cristianismo judeu, o radicalismo social só pode ser judeu. A trilogia 

Liberdade, Igualdade e Fraternidade, conclui, é de base cristã. Perguntando-se sobre se o cristianismo não cumpriu 

este lema, Pessoa responde que “não cumpriu porque não é possível cumpri-lo. Nem o cumpriu o revolucionarismo 

moderno, nem o cumprirá nunca” 33. Por outro lado “Liberdade, Igualdade e Fraternidade” representa três grandes 

regras de vida superior a que Saint Martin, baseado na fórmula dos Rósea Cruz, dá um profundo significado: 

                                                 
28 MATOS, Jorge (1997): O pensamento maçónico de Fernando Pessoa, p. 25,  Hugin, Editores, Lda. , Lisboa. 
29 Ibd p.26 
30Ibd. p.13 
31 Ibd.p.18 
32 Ibd. p. 29, de Elizier Kamenezky, amigo de Pessoa e datado de 1932.  
33 Matos, op. cit. pp. 29; segundo a  nota 13, p. 38, é de um texto não datado e inédito citado em”  Fernando Pessoa, Portugal, Sebastianismo e Quinto 
Império...” . 
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- independência dos outros (Liberdade) na vida superior e íntima; 

- reciprocidade com os outros (Igualdade) na vida normal que serve de base material a essa vida superior; 

- informação com os outros (Fraternidade), nos fenómenos exteriores e insignificativos da vida. 

 
 

Assim sendo Pessoa sustenta que a “liberdade, igualdade e fraternidade” dos revolucionários franceses deriva do 

utopismo activo moderno. Sobre as calamidades da Revolução Francesa que o Cristianismo partilhou, opina que 

mais não são do que a vingança da Gnose34 . 

 
CONSEQUÊNCIAS DA APROVAÇÃO E PROMULGAÇÃO DO PROJECTO LEI  

O que inicialmente era um projecto - lei, apesar da crítica, foi como se viu aprovado pela Lei nº. 1901/35. 

Na crítica Pessoa explicitou as suas consequências para um significativo universo da sociedade 

portuguesa, que  Matos agrupa essencialmente nas seguintes vertentes35:  

 
  - interiorização e a sobrevivência clandestina da liturgia e simbólica maçónicas; 

  - desemprego dos perseguidos e quebra sócio económica das suas famílias;  

  - abandono de cargos públicos por maçons leais à sua causa;  

  - eventual unificação de esforços a nível mundial contra o governo português e em defesa dos obreiros portugueses (o 

que segundo o autor se não verificou provavelmente pela ausência de relações diplomáticas maçónicas entre  Portugal 

e a Inglaterra) 36. 

 

O destino cumpriu-se. De 1935  a 1974,  são perto de 40 anos, é o tempo em que a Lei esteve em vigor. 

 
2.5– A MAÇONARIA REGULAR EM PORTUGAL - A GRANDE LOJA LEGAL  DE PORTUGAL (GLLP ou GLRP)37   
 
Em face do que foi apresentado relativamente à identificação da  franco - maçonaria (Quadro 2) e da maçonaria 

regular (Quadros 3 a 6) salienta-se que o foco concreto deste estudo é a GLLP ou GLRP, cuja acção deve 

forçosamente observar a filosofia de vida e os princípios base do universo em que se insere.  

No tocante à personalidade jurídica o registo, em cumprimento da legislação em vigor, ocorreu  como organização 

profana, em 1997, sob o nome GRANDE LOJA LEGAL DE PORTUGAL/GLRP – ASSOCIAÇÃO 38. Do ponto de vista 

iniciático,  a GLLP continua a Grande Loja Regular de Portugal  (GLRP), criada em 1991 e sediada no Estoril. O 

seu reconhecimento, inicialmente dado em 1992, foi confirmado pela Grande Loja Unida de Inglaterra o referencial 

da regularidade maçónica que a designou por Regular Grand Lodge of Portugal (Legal).  

                                                 
34 Ibd. p. 30 e nota 15, p. 38  - texto inédito não datado de Pedro Teixeira da Mota, Fernando Pessoa -Rósea Cruz. 
35 Matos, op. cit. p. 26.   
36 Pessoa refere que pouco depois da primeira Guerra Mundial o Governo Húngaro decretou a supressão da Maçonaria,  após o que  iniciou a negociação de um 
empréstimo com os Estados Unidos, que seguiu os seus trâmites normais. Já em final do processo veio a informação de que ou seriam “restabelecidas 
instituições legítimas” ou o empréstimo não se realizaria. O Governo  encetou  conversações com o Grão Mestre, dispondo-se  a autorizar a reabertura das 
Lojas na condição de “ que nelas pudessem assistir profanos”: ... o empréstimo não se realizou, in Petrus (1988), Antologia A Maçonaria vista por Fernando 
Pessoa e Norton de Matos, p. 20, Ed.  José Ribeiro.  
37 Seguiu-se de perto ANES, José Manuel (2003): Maçonaria Regular Maçonaria Universal, Ed. Hugin,  Lisboa e AZEVEDO, Ana Paula e  GUERREIRO 
Catarina (2007): “Maçonaria”, Entrevista concedida pelo Grão Mestre da Maçonaria regular de Portugal, Martin Guia, Publicada no Jornal Sol de 2007/08/25 - 
Revista Tabu, nº. 50 pp.44-49, Lisboa. 
38 As escrituras foram publicadas nos Diários da República - III Série, nºs. 227 de 1991/10/02, p. 16829, nº. 18 de 1997/01/22, p. 1378 (6) e nº. 67 de 
1997/03/20, p. 4989. 
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No ano de 2002, dobrada já uma década sobre o ano da sua constituição tinha um universo de cerca de 900 irmãos  

e  50 lojas, activas dispersas pelo país, números que evoluíram  respectivamente para  1200 e 55 na actualidade. 

Quanto ao seu relacionamento com outras organizações maçónicas, nacionais e estrangeiras, é bom. Participou em 

diferentes  eventos de que se destacam, em 2001 a Conferência dos Grão Mestres dos EUA, no  Arizona e em 

Madrid, a 5ª. Conferência Mundial Maçónica (integra as cerca de 90 Grandes Lojas e Grandes Lojas Regulares 

existentes).  

O trabalho realizado pela GLLP orienta-se para a melhoria ética e espiritual dos seus membros e da sociedade 

portuguesa, independentemente da situação política do país; actua num Estado de direito e no respeito pelas 

convicções políticas individuais. No contexto regista-se acção útil e discreta respeitante a Portugal e à Lusofonia, 

visto que tem conseguido unir os consensos das diversas instâncias políticas do país. 

O respeito pela Ética, Liberdade, Fraternidade e Tolerância orienta-se para práticas e objectivos definidos. 

No domínio ético  respeita-se o outro e a Sociedade, visando a Paz para o mundo, espiritual ou materialmente 

entendidas. No tocante à Liberdade, defende-se a suas prática com responsabilidade. A Fraternidade entre o ser 

humano, pressupõe a luta pela igualdade de oportunidades, correcção de desigualdades, respeito pelos povos e 

regulação de diferentes aspectos da vida internacional. No domínio da Tolerância salienta-se que é entendida no 

sentido de eliminar ou de neutralizar  racismos e fundamentalismos. 

Quanto à acção da GLLP em trabalho regular e mais visível, apontam-se actividades de solidariedade (v.g. 

concessão de bolsas de estudo, apoio a toxicodependentes, aos sem-abrigo e a reclusos; recolha de sangue para 

instituições especializadas, distribuição gratuita de livros no mundo lusófono e doações monetárias a algumas 

Instituições Particulares de Solidariedade Social)39.  

Uma nota final prende-se com uma razão puramente material: a necessidade de a Associação dispor de meios para 

realizar os seus objectivos primordiais. Está-se, a partir de agora, perante a questão de conhecer não só o  suporte 

administrativo em que se apoia como também a composição, origem, destino e gestão dos seus recursos 

económicos: é a problemática da contabilização. Neste último particular, tal como acontece com a generalidade das 

organizações, a questão é de natureza interna à própria Associação e externa visando, nomeadamente o Estado; 

resulta então a necessidade do registo da documentação, interpretação contabilistica dos factos patrimoniais e a 

prestação de contas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 A acção de solidariedade no passado da Ordem Maçónica levou à constituição de muitas instituições, entre as quais se contam, ainda existente,  o Montepio 
Geral  fundado em  1840. 
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3 - CONTABILIDADE,  PRESTAÇÃO DE CONTAS E MAÇONARIA REGULAR 

3.1 – EVOLUÇÃO 

 
3.1.1. – Da origem à 2ª. República 

No contexto do séc. XIX, Oliveira Marques40 pronuncia-se sobre a imposição de deveres sensivelmente uniformes, à 

generalidade das Ordens, o que abrange um conjunto de documentação de registo que designa por Arquivos.  

É  diversa a natureza dos Arquivos; a partir do seu estudo estabeleceram-se dois níveis de organização -  um 

interno, o da loja e das suas ligações com a grande Loja e o outro,  de ordem superior, o da relação entre a loja e a 

Obediência; possibilitou ainda distinguir a existência dois tipos de documentação que se classificou em 

administrativa e contabilística, como segue:  

 
       QUADRO   8 -  DOCUMENTAÇÃO DA LOJA 

 
 

NATUREZA 

 

 

ESPECIFICIDADES 

     

 Arquivo 

        - vivo 

        - morto 

 

- Permanente e actualizado.  

- da responsabilidade do Secretário; 

- da responsabilidade do Arquivista. 

 

 

 
 

 

 
Administrativa 

 

 

 

 

 

Contabilística 

Livros 
 de 

contas correntes 
 

 

- Um Quadro  -  relação dos membros que obedecia a uma Ordem, sensivelmente uniforme para 
todas elas; no mínimo incluía os nomes (profano e simbólico) dos maçons o grau, idade e  
profissão; deveria estar permanentemente actualizado e ser trimestralmente enviado à Grande 
Loja;  

 
- Um Livro Mestre – espécie de cadastro, que incluía o nome dos membros e as observações que 

lhes respeitassem;  
 
- Um livro de registo de actas das sessões;  

- Um copiador de correspondência. 

 

 
- um livro de contas correntes de cada obreiro; 
- um livro de conta corrente do tesoureiro para com a Loja. 

             
 Fonte: Adaptado de Marques, Oliveira (1996): História da Maçonaria em Portugal, Vol. II. pp.  476-477, Ed. Presença, Lisboa.  

 

                                                 
40 Marques,  A . H de Oliveira (1996): História da Maçonaria em Portugal, p. 476-477,  Vol. II, Ed. Presença, Lisboa 
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Quanto ao nível da Obediência verificou-se que os Arquivos da Obediência eram idênticos aos referidos, portanto 

de natureza administrativa e contabilistica; o autor pronuncia-se no sentido de que existem dúvidas sobre “se 

anteriormente ao final do séc. XIX terão existido Livros Mestres Gerais de todo um Grande Oriente”41.   

Dada sua relevância, um aspecto a considerar, prende-se com a qualidade dos livros existentes e a  correcção dos 

arquivos; segundo o autor dependem tanto da competência dos seus organizadores aos vários como do ambiente 

social que se vivia - paz, sobressalto e de perseguição42. 

Reflectindo sobre o assunto e enquadrando-o na dinâmica social, admite-se a probabilidade de que os maçons 

encarregados do processo tenham acompanhado a evolução dos tempos, nomeadamente quanto ao conhecimento 

teórico-prático do que  à administração e à contabilidade respeita. Esta opinião poderá sair reforçada se se atender a 

que a maçonaria regular nasceu na Grã Bretanha e se difundiu pelo seu mundo. Um espaço em que o comércio, 

mais tarde também a indústria, alcançaram elevado desenvolvimento. Na categoria de maçons especulativos havia 

prestigiados comerciantes, homens de negócio. Sabiam de administração e de contabilidade. Também em Portugal. 

Seguindo esta linha de orientação caminha-se mais atrás, ao tempo do Marquês: promovido o  desenvolvimento da 

maçonaria, valorizou os negociantes e a profissão contabilística. Ora assim, no contexto, parece não ser de rejeitar a 

hipótese de que entre os maçons se encontrassem diplomados pela Aula, o que a verificar-se poderá ter contribuído 

para a qualidade dos Arquivos. 

Do longo tempo que se seguiu, até à ascensão de um novo poder em 1926, salvaguardando o referenciado clima 

impeditivo da existência de uma boa organização, a qualidade e a conservação dos arquivos terá sido idêntica, 

porquanto era imposto às lojas o dever da sua existência e manutenção.  

Na época do Estado Novo (1926-1974), a questão deixou de fazer sentido. Inicialmente por razões  ligadas à 

instabilidade social conducente à mudança de regime e mais tarde pela necessidade da sua consolidação. 

Consequente resultaram a perseguição dos opositores, a destruição dos arquivos e a extinção das Organizações 

Secretas. É pois num contexto de ausência formal de AS que se chega a 1974. 

 
3.1.2 – A Segunda República 

Está-se perante uma sociedade em crise a todos os níveis. 

O novo regime político estabeleceu desde o início, antes da promulgação da Constituição da República de 1976, os 

direitos e liberdades democráticas, fazendo ressurgir as extintas “Associações Secretas “, revogando a lei que as 

tinha extinto, promulgando o Decreto - Lei nº. 594/74 de 7 de Novembro. 

Antes da análise objectiva das obrigações da Associação, faz-se um destaque para as Reformas Fiscais que o Estado 

Novo levou a cabo no âmbito da sua política de desenvolvimento económico. Prendem-se com o assunto em estudo 

a responsabilidade das empresas e outras entidades no respeitante  à Contabilidade e seu reflexo na profissão 

contabilística.   

 
 

                                                 
41 Op. cit  p. 477, e nota 194 com o nº. 7, artº. 59º da Constituição de 1868 do Grande Oriente Lusitano. 
42 Ibd. Foi o que aconteceu  em Junho de 1823 após a Vilafrancada:  “os respectivos secretários dessas  lojas destruíram logo os seus livros e papéis”.  
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REFORMAS FISCAIS 

A mais relevante disposição legislativa do Sistema Fiscal Português  do séc. XX anterior a 1974, foi o Código da  

Contribuição Industrial (CCI) promulgado pelo Dec. Lei nº. 45 103/63  de 1 de Julho, cuja necessidade se justificou 

pela desadequação da Contribuição Industrial de 1929 à nova realidade económica. 

Dirigida às empresas, primou por consagrar uma nova forma de tributação sobre o lucro das empresas jamais 

abandonada em Portugal: a partir dos elementos fornecidos pela Contabilidade. 

As consequências práticas de tal disposição  para a generalidade das  entidades abrangidas, foram a obrigatoriedade 

de organização da sua contabilidade por um profissional habilitado que o CCI consagrou como sendo o Técnico de 

Contas (TC), precisamente quem, conjuntamente com a gerência/administração das empresas, assinaria as 

declarações fiscais e a quem seriam pedidas responsabilidades. O exercício do cargo exigia a inscrição obrigatória 

dos TC na Direcção Geral das Contribuições e Impostos (DGCI), Ministério das Finanças43.  

A Segunda República, em matéria fiscal vai coabitar com o CCI até 1988. Já com o país integrado na então 

Comunidade Económica Europeia, é promulgado o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 

(CIRC) pelo Dec. Lei nº. 442-B/88 de 30 de Novembro, para aplicação a partir de 1989 e que revoga o Código da 

Contribuição Industrial. 

Reforçando o que se disse as revisões de que o CIRC tem sido objecto mantêm, relativamente ao processo de 

tributação dos lucros das empresas e outras entidades, os seus princípios fundamentais: o cálculo a partir da 

informação contabilística. No âmbito das responsabilidades fiscais o TC cedeu a partir de 1995 o  lugar ao Técnico 

Oficial de Contas (TOC), passando a regulamentação profissional para uma entidade reguladora, criada por Decreto 

- Lei, actualmente designada por Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas (CTOC).   

É assim num quadro legal de CIRC, CTOC e de observação do POC, conjuntamente entendidos,  que se insere, no 

âmbito da prestação de contas, a GLLP/ GLRP- ASSOCIAÇÃO.  

 
3.2 - A GLLP/ GLRP- ASSOCIAÇÃO: OBRIGAÇÕES FISCAIS, CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS   

A regularidade da GLRP obriga-a ao cumprimento dos quesitos exigidos pelo Estado a uma entidade regularmente 

constituída, tratando-se neste caso objectivo de uma  Associação sem fins lucrativos (artº. 1º Dec.- Lei nº. 594/74 de 

7 de Novembro), corroborado pelos textos constitucionais de 1976  e posteriores revisões (Quadro 2). 

A personalidade jurídica adquire-se por depósito, contra recibo, de um exemplar do acto de constituição e dos 

estatutos no Governo Civil da sua área  e de publicações no Diário da Governo (actualmente Diário da República) e 

num dos jornais mais lidos da região, quesitos estes respeitados pela Associação.  

No que respeita a Associações, em sede de  IRC, refere-se que são “entidades que não exercendo, em regra, a título 

principal actividade comercial, industrial ou agrícola são tributadas pelo rendimento global correspondente à soma 

algébrica dos rendimentos das diferentes categorias consideradas para efeitos de IRS”; são ainda obrigadas a 

observar os artºs. 2º., 3º., 10º. e 48º, daquele código  pelo que: 

                                                 
43 Está-se perante um país de filosofia contabilística continental; caracteriza-se por reduzir a autonomia da Contabilidade como disciplina, subordinando-a ao 
interesse fiscal ao mesmo tempo que regula o exercício profissional e faz promulgar os Planos Oficiais de Contabilidade (POC).  
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Quanto às quotas pagas pelos associados em conformidade com os estatutos, bem como os subsídios recebidos e 

destinados a financiar a realização dos fins estatutários não se consideram rendimentos sujeitos a IRC. Passíveis de 

tributação em sede deste imposto são nomeadamente os juros (de depósitos a prazo e de obrigações), os dividendos 

de acções, lucros de bares ou restaurantes e rendas de prédios que porventura aufiram. No caso de haver retenção de 

impostos na fonte o seu montante deverá ser deduzido ao imposto liquidado, para determinar a situação do sujeito 

passivo perante o Estado (pagamento ou reembolso), quando da entrega da declaração fiscal. 

 
A actividade da Associação é apoiada numa estrutura administrativa organizada, possui número de entidade fiscal, 

com contabilidade organizada, património próprio, registando como qualquer entidade organizada os seus  

recebimentos e pagamentos (v.g. Quotas, jóias e donativos dos seus associados, pagamento de livros, bolsas de 

estudo, ordenados de pessoal e as correspondentes contribuições para a Segurança Social e a dedução de impostos 

em sede de IRS, etc.). 

Quanto à Contabilidade entende-se geralmente que este tipo de associações está enquadrado  no disposto na alínea 

g) do nº. 1 do artº. 2º. Dec.-Lei nº. 410/89,  que consagra que o POC é obrigatoriamente aplicado a “Outras 

entidades que, por legislação específica, já se encontrem sujeitas à sua adopção ou o venham a estar”. 

Conclui-se, em face da situação apresentada, que esta Associação respeita, do ponto de vista interno,  e em todos os 

aspectos da sua ligação com o exterior, o conjunto de disposições que lhe são aplicáveis no conjunto de  quesitos44  

preconizados pelo POC, nomeadamente quanto  a: 

 
 - Qualidade da informação financeira ( ou sejam a Relevância, a Fiabilidade e a Comparabilidade); 

              -  Princípios Contabilísticos Geralmente Aceites (PCGA): 
                                 
                                   a) Da continuidade; 

b) Da consistência; 
c) Da especialização ou do acréscimo; 
d) Do custo histórico; 

                                   e) Da Prudência; 
                                  f) Da substância sobre a forma; 
                                   g) Da materialidade.  

 
- Critérios de valorimetria; 
- Código de contas; 
- Documentação de prestação de contas, ou seja as Demonstrações Financeiras (DF): 

 
(Balanço, Demonstração dos Resultados, Anexo ao Balanço e à Demonstração dos 
Resultados(ABDR) e restante documentação – Acta de aprovação de contas e Relatório de 
gestão). 

 
As contas anuais, elaboradas por um Técnico Oficial de Contas, constituídas pelo Balanço, Demonstração de 

Resultados e o respectivo Anexo, acompanhadas do Relatório e do Parecer do Conselho Fiscal, são apresentadas  

para aprovação a uma Assembleia Geral constituída por todos os membros da Associação, que sobre os mesmos se 

pronuncia, elaborando a respectiva acta. 

                                                 
44 Permite-se, dado o universo profissional a que a comunicação se dirige, enunciar apenas os PCGA, dispensando a  apresentação dos seus conteúdos.  
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A especificação aqui apresentada apenas tem como objectivo sublinhar que a prática seguida por esta Associação, 

embora as suas características específicas, é respeitadora das normas instituídas para todas as Organizações 

legalmente existentes e para, em conformidade com a lei, satisfazer de um ponto de vista global a filosofia imposta 

pela maçonaria regular aos seus membros (Quadros 3 a 6). 

Consequentemente, e em síntese, conjugando as questões de regularidade da Associação, Contabilidade e 

Fiscalidade, afirma-se que anualmente são elaboradas as contas de acordo com a legislação em vigor,  aplicando o 

POC e observando os preceitos nele incluídos, particularmente no respeitante a: 

 
- Qualidade da informação financeira; 

- PCGA; 

- Critérios Valorimétricos; 

- Elaboração do Balanço e Demonstração de Resultados;  

- Relatório de Gestão;     

                               - Relatório e Parecer do Conselho Fiscal; 

 - Acta da Assembleia de Aprovação de Contas. 

 

Do ponto de vista do suporte material, a organização da documentação tem de cumprir e cumpre o que é 

comum em quaisquer serviços administrativos, no tocante à validade e arquivo dos documentos 

contabilizados. 

 
4 – CONCLUSÕES 

 
Acabada que foi a investigação para encontrar respostas, retomam-se as perguntas inicialmente formuladas: 

 
 

O que é a Maçonaria, Que objectivos prossegue, De que instrumentos se serve para os realizar?  

Em Portugal, existe? numa óptica profana, racional, científica e prática, ocorre perguntar: Contabilidade, tem? Presta 

contas, como e a quem? 

 
 

Relativamente às questões particulares e ao primeiro grupo dir-se-á que: 

 
- A Maçonaria é uma Ordem Iniciática (aperfeiçoamento por via espiritual, numa progressão iniciática) e 

Simbólica ( utiliza a terminologia operacional dos mestres arquitectónicos); procura o ideal de perfeição 

humana, permanentemente e em benefício da sociedade. A sua origem remota situa-se na construção do 

templo de Salomão e tem acompanhado as transformações sociais. 

Evoluiu de operativa (membros construtores), para especulativa (aceita membros não construtores: 

inicialmente aristocratas, burgueses e intelectuais); 

 



 28 

- Nasceu no séc. XVII com o Liberalismo económico - império Britânico (Inglaterra e Escócia), de onde se 

difundiu; tem inicialmente um cunho marcadamente protestante; distingue-se a maçonaria  regular, com 

expressão maioritária no mundo (exceptuam-se a Bélgica e a França na Europa);  

 
- Os elementos chave da filosofia maçónica regular são de natureza religiosa e ética: 

 
             - Crença em Deus e na imortalidade da alma sem apelar à revelação; 

              - Tolerância (aplicada a todos os domínios da relação  humana, sobretudo político e religioso); 

              - Respeito pelos poderes civis e pela  Nação; 

              - Necessidade de o maçon se revelar Homem de Bem, de honra, de lealdade e de probidade; 

 - Escolha da Paz e dos seus benefícios ; 

 -  Segredo respeitante aos membros das Ordens e  suas actividades. 

 
 

- O cumprimento dos objectivos da maçonaria regular, de acordo com aqueles princípios em obra feita, 

levou à constituição de organizações mundiais nomeadamente a ONU, a OMS, a Cruz Vermelha, a UNICEF e 

os Escoteiros.  

 
- Não se indagou sobre a existência de sistemas contabilísticos na Organização, mas é impossível que realize 

os fins que prossegue sem recursos económicos, pelo que se  assume a existência daqueles sistemas e os que 

lhe são afins, nomeadamente administrativos. 

 
Relativamente ao segundo grupo de questões, o que a Portugal respeita, conclui-se que: 

 
     - O ideal maçónico se difundiu em Portugal a partir de dois fluxos: 1) o da comunidade britânica residente no 

país mercê do prestígio e do seu peso económico e político; coincidiu, sensivelmente, com a emergência do 

movimento liberal na Inglaterra a partir o séc. XVIII;  2) o da influência dos portugueses, que terão sido 

iniciados fora de Portugal ou terão obtido a cultura maçónica; 

 
- A existência e implementação da maçonaria foi um veículo de modernização do país sobretudo com as 

reformas Pombalinas, que o preparam para a instituição de regimes democráticos: o movimento Liberal do 

séc. XIX e ainda no seu decurso o que conduziu à 1ª. República quer mais tarde já no Estado Novo; 

 
- Mau grado a defesa do ideal maçónico opina-se sobre a insuficiência da sua realização a que não terão 

sido alheias, por um lado as condições naturais do país, nomeadamente geográficas e económicas e por 

outro a idiossincrasia  portuguesa, que se admitiu ter sido moldada por actuação estrutural no domínio do 

condicionamento da liberdade: Inquisição - religioso/político e Estado Novo - político e indirectamente 

religioso. 

      Do ponto de vista da aceitação política da Ordem Maçónica refere-se que desde a Monarquia Constitucional 

(Regimes Liberais), nenhuma das constituições políticas a proibiram; também nenhuma delas, mesmo a da 
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Ditadura (1933), se lhe referem. A diferença é que esta última fez promulgar uma Lei que proibiu a 

constituição de AS  e extinguiu as existentes (Lei 1901/35); 

 
- O quadro em que se desenvolve a acção da GLRP - Associação, é o da Maçonaria Regular  vinda do país 

do séc. XIX, suspensa entre 1926/74 e posteriormente retomada. 

No tocante à obra realizada pela Ordem destaca-se do passado a realização de actividades de solidariedade 

social de que é exemplo ainda vivo, o Montepio Geral;  

do presente, considerando o ideal maçónico, a Associação tem desenvolvido trabalho de solidariedade e 

nomeadamente: apoio a grupos sociais em risco (vg. toxico- dependentes, sem - abrigo e  reclusos); 

concessão de bolsas de estudo, recolha de sangue destinada a instituições especializadas, distribuição 

gratuita de livros no mundo lusófono e doações monetárias a algumas Instituições Particulares de 

Solidariedade Social.  

 
Finaliza-se com a resposta à questão geral que justificou a realização do trabalho, que é afirmativa. 

 
                          Contabilidade, tem? Presta contas, como e a quem? 

 
- Do passado concluiu-se terem existido Arquivos de cujo estudo se individualizaram os administrativos e os 

contabilísticos, estes agrupados no título geral de Contas Correntes ( de cada obreiro e do tesoureiro para 

com a loja);  

A existência e conservação destes arquivos foi prejudicada pela instabilidade social - tumultos e  perseguições 

que poderão, em alguns casos,  ter conduzido à sua destruição; 

 
- O presente está inserido num quadro de legalidade a todos os níveis: 

 
  - A actividade da organização realiza-se através de uma Associação, com personalidade jurídica adquirida por depósito, 

contra recibo, de um exemplar do acto de constituição e dos estatutos no Governo Civil da sua área  e  publicada no Diário da 

República e num dos jornais mais lidos da região; 

 
  - A sua existência obriga-a legalmente a ter número de contribuinte e a observar o respeitante a impostos no tocante a IRC, 

IRS, Contribuições para a Segurança Social e IVA; 

 
  - No âmbito da Contabilidade e no cumprimento das suas obrigações, conjugadas as questões de regularidade da Associação, 

Contabilidade e Fiscalidade, afirma-se que anualmente as suas contas são elaboradas por um TOC de acordo com a 

legislação em vigor,  aplicando o POC e observando os preceitos nele incluídos, particularmente no respeitante a:  Qualidade 

da informação financeira; PCGA; Critérios Valorimétricos; Elaboração do Balanço e Demonstração de Resultados (ABDR); 

Relatório de Gestão;  Relatório e Parecer do Conselho Fiscal; Acta da Assembleia de Aprovação de Contas. 

 

        Quanto ao suporte material, a organização  tem de cumprir e cumpre o comum aos serviços administrativos, 

no respeitante à validade e arquivo dos documentos contabilizados. 
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ANEXO I 

                           QUADRO 1 – MAÇONS PORTUGUESES ILUSTRES  ( Relação não exaustiva) 

 
 

ACTIVIDADE 

 

 
NOME 

 
 
 
 
 
 

Artes e Letras 
 
 
 
 
 
 

 
Escritores e Poetas 
 
António Feliciano de Castilho  
Bocage 
Teixeira de Pascoaes 
Almeida Garrett 
Alexandre Herculano 
Camilo Castelo Branco 
Trindade Coelho 
Jaime Cortesão (Historiador)* 
 

  Músico/Compositor - João Domingos Bontempo   
 

 
 

Ciência 

- Abade José Correia da Serra (Fundador da Academia das Ciências) 
- Duque de Lafões  (Fundador da Academia de Ciências) 
- Avelar Brotero 
- José Anastácio da Cunha 
- Egas Moniz 
- Gago Coutinho 

 
Forças Armadas  

 

 
Gomes Freire de Andrade, Norton de Matos, Gago Coutinho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Política 

 
REIS 
D. Pedro IV  e D. Fernando II   
DUQUES - de Loulé  e de Saldanha 
  
PRESIDENTES DA REPÚBLICA 
 
- António José de Almeida 
- Bernardino Machado  
- Sidónio Pais  (também matemático) 
 
MINISTROS 
- António Augusto de Aguiar  
- Costa Cabral  
- Elias Garcia  
- José António de Aguiar  
 
OUTROS 
Hipólito José da Costa - (Diplomata - Encarregado dos negócios nos 

EUA (1798-1800) 
- Gomes Freire de Andrade 
- Norton de Matos   (General) - Candidato à Presidência da 
República. 

 
Religião 

- D. Frei Francisco de S. Luís  (Cardeal Saraiva) 
- D. Manuel B. Rodrigues da Silva  (Cardeal Patriarca de Lisboa) 
- D. Frei Francisco Anes de Carvalho (Arcebispo de Évora) 
- D. Frei Alexandre da Sagrada Família  (Bispo de Angra) 
- D. António de Gouveia Osório ( Bispo de Betsaida) 

                                     
                                           Fonte: Anes, op. cit. pp. 29-31.  

 
* Também no Oriente Eterno e já perto de nós está o Historiador Oliveira Marques, maçon assumido ainda em vida e a quem se deve uma 
obra única em Portugal: A História da Maçonaria em Portugal  (1990) e o Dicionário da Maçonaria Portuguesa (1986). 



 32 

ANEXO II 
 

 
 QUADRO 2 – MAÇONS ESTRANGEIROS  ILUSTRES 
                              (Relação não exaustiva) 
 

 

 
ACTIVIDADE 

 

 
NOME 

 
 

Artes e Letras 

 
- Walter Scott, Marc Chagall, Peter Sellers. 
 
Música 
 
  - Bach,  Haydn, List, Sibelius 

 
Ciência 

 

 
- Alexandre Fleming 

 
Forças Armadas  

 

 
- Generais Pershing, George Marshal, MacArthur 
 

 
 

 
Política 

 
- Presidentes da República (EUA): Benjamim Franklin,  George 

Washinton, Theodore RooseveltHarry Truman, Gerald Ford; 
 
- Reis 
    - Eduardo VII (Inglaterra); Frederico Guilherme IC (Prússia); 

     - Gustavo (actual Rei da Suécia); 
- Primeiro Ministro – Winston Churchill. 
 

 

                                           Fonte: Anes, op. cit. pp. 28 - 29.  
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Dec. Lei nº. 408/89 de 21 de Novembro, aprova o Plano Oficial de Contabilidade (POC), Diário da República I Série, nº. 268 pp.  5112 (1)-5112 (32) de 7 de 

21 de Novembro de 1989. 

 

OUTROS 

Diários da República -III Série, nºs. 227 de 1991/10/02,  nº. 18 de 1997/01/22 e nº. 67 de 1997/03/20, constituição da  GLRP - ASSOCIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 


