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Carta aberta ao Presidente do Partido Social Democrata, Dr. Rui Rio 

 

Há-de receber pelo correio, anexo à presente comunicação o meu Cartão de militante de base 
do Partido Social Democrata, terminando a minha militância ativa, enquanto o senhor for 
presidente. 

Quero salientar que durante todo o tempo em que fui militante do PSD, procurei contribuir, 
mesmo que de forma modesta e humilde, para a afirmação do Partido e agi na defesa dos 
princípios e valores com os quais sempre me identifiquei e pelos quais me bati no seio do “meu” 
partido de social-democrata, onde a liberdade, a ética e a defesa do Humanismo são valores 
intransponíveis e inalienáveis. 

Apesar do Partido ser muito mais do que o Presidente, não posso, face à persistente ignorância 
revelada e sobre a temática da Maçonaria, manter-me no partido, pois não ficaria bem com a 
minha consciência. 

Certamente esta responsabilidade é principalmente sua, mas também de muitos que — mesmo 
perto de si, no seu círculo mais próximo — nunca lhe explicaram o que é ser Maçon e o que é a 
Maçonaria.  

As suas afirmações revelam uma ignorância primária sobre a História da Maçonaria em geral e 
do que representa a Maçonaria em Portugal na defesa do Estado de Direito, da Democracia e 
dos Direitos Humanos.  

Eu não vivi sob o regime da ditadura, contudo, tive a sorte de ter professores e de ter estudado, 
para entender e perceber o que é ser-se Maçon e qual o papel que a Maçonaria teve e continua 
a ter na nossa sociedade. 

A Maçonaria é uma Ordem iniciática e ritualística, universal e fraterna, filosófica e progressista, 
baseada no livre-pensamento e na tolerância, e que tem por objetivo o desenvolvimento 
espiritual do homem enquanto individuo, com vista à sua contribuição para a edificação de uma 
sociedade mais livre, solidária, justa e igualitária. 

Orgulho-me como muitos em Portugal da História da Maçonaria enquanto luta contra o 
absolutismo e pela construção de uma sociedade mais justa e equitativa. 

Orgulho-me de uma Instituição que certamente será das mais antigas do Universo na defesa das 
liberdades individuais e que foi responsável pela libertação de muitos povos de regimes 
opressivos. 

Orgulho-me de uma Maçonaria seja ela de caracter Regular ou Irregular que ajuda os mais 
desprotegidos, que tem uma preocupação pelo terceiro sector e que disponibiliza muitos dos 
seus recursos e do seu trabalho para que todos possam ter uma vida mais digna.  

Orgulho-me de uma Maçonaria que disponibilizou os seus Templos e instalações para auxiliar o 
SNS, a Proteção Civil e os Bombeiros na luta contra esta pandemia que todos vivemos… 
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Mas se falo de orgulho, também o faço porque me congratulo por todos os que não se 
envergonham da sua filiação maçónica e que sem medos a revelam. 

O que lamento é constatar que o Presidente do meu Partido insiste em perseguir ideias 
retrógradas e que pretende instituir um dever jurídico de obrigar a divulgação de filiação, 
abrindo precedentes perigosos, pois se isso viesse a acontecer — e não acontecerá —  estaria 
também a fazê-lo para outras crenças e opções de liberdade individual. 

Talvez seja importante recordar que “ser do PSD não é ter uma filiação partidária, é um estado 
de espírito feito de liberdade, cívica e ética” e será sempre essa que me move. 

O PSD podia ter aproveitado este debate para fazer realçar o papel da Maçonaria, e de muitos 
dos seus membros e apoiantes que foram ilustres e dignos maçons. 

Importa realçar que todos os maçons juram cumprir a Lei do nosso país e que sempre que um 
Maçon infringe a Lei é afastado da Maçonaria. 

As diferentes Instituições maçónicas que existem em Portugal, são Associações, registadas, com 
número de contribuinte e que prestam as suas contas, como qualquer Instituição neste país. 
Aliás, hoje em dia a Administração Fiscal até sabe quem são os seus associados - SAFT. 

Exercendo funções de Grão-Mestre de uma das Instituições Maçónicas deste país, não me resta, 
perante a posição adotada pelo que foi o meu Partido e pelos motivos que exponho, outra opção 
que não a de apresentar a minha demissão com efeitos imediatos. 

Atentamente, 

 

 

 

 

Em anexo: o referido. 
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