
Juizesmaçons emxeque
comdivulgação denomes
TUGALEAKS A lista completa de
1952 nomes de membros da loja
maçónica Grande Oriente Lusita
no GOL foi publicadapelo 51teTu
galeaks Mais juizes do Supremo e
daRelação ficaramexpostos Mas a

Associação Sindical dos Juizes Por
tugueses aprovou umcompromis
so ético que defende a incompati
bilidade da profissão com organi
zações que exijam promessas de
fidelidade política pág 8
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Juizesmaçons em xeque
comdivulgação de lista
Tugaleaks Grupo publicou totalidade dos nomes que como o DN avançou são 1952

RUI PEDRO ANTUNES

O sitelugaleaks espaço nacional
de denúncia inspirado naWiki
leaks publicou a totalidade de
uma lista commembros da obe

diênciamaçónicaGrandeOrien
te Lusitano GOL que como o
DN avançou nasemanapassada
contém 1952 nomes

Aatualização da lista ver texto
secundário colocaemcausaain
da mais juizes do Supremo e da
Relação que ficam agora numa
posição desconfortável O presi
dente daAssociação Sindical dos
Juizes Portugueses ASPJ José
Mouraz Lopes defendeuemde
clarações ao DN que os juizes
que pertencem àmaçonaria de
vem comunicá lo ao Conselho

Superior deMagistratura CSM e
pedir escusa em casos que envol
vammaçons
Mouraz Lopes ressalvou que

deve ser garantido o princípio da
imparcialidade embora não
quisesse comentar nomes uma
vez que desconhece a lista em
questão AASJPjá chegou inclu
sive a considerar incompatível
a profissão de juiz com a de ma
çom
Os ativistas da Internet expuse

ram comomembros do GOLvá

rios magistrados António Rodri
gues da Costa juiz do Supremo
5 a secção criminal António
ManuelClemente eAbrantesMen

des ambosjuizes desembargado
res da Relação de Évora Luís Cor
reiaMendonça juiz da 8 a secção
do juízo cível Ricardo Figueiredo
Cardoso juiz desembargadorda
Relação de Lisboa Mário Belo
Morgado juiz desembargador ao
serviço do CSM e aindaAlberto
Fernandes Brás noutro domínio
umavez queé juiz doTribunal de
Contas
Os juizes ficam assimnumapo

sição delicada umavezque aASPJ

aprovou umCompromisso Ético
dos Juizes em2009 emquedefen
deu claramente O juiz não inte
gra organizações que exijam aos
aderentes aprestação depromes
sas de fidelidade ou que pelo seu
secretismo não assegurem aple
na transparência sobre a partici
pação dos associados

Lista revela PS em peso
Não causa grande surpresa que
existamvários socialistas e vários

políticos noGrandeOriente Lusi
tano No entanto a atualização da
lista de irmãos aumentou o rol

depolíticos vercaixa ao Iado que

vêempublicamente o seu nome
associado àmaçonaria Só no PS
contam se 59 ex deputados oudi
rigentes e oito do PSD
Daatual legislatura destacam

se dezdeputados umdo PSD e
nove do PS que podem ficar em
situaçõesdelicadas Alista indica
por exemplo o deputado do PS
Manuel Seabra comomembro do
GOL socialista que acabou por
inquirir o irmão Miguel Relvas
quando este foi ouvido no Parla
mento sobre o caso Público Isto

porque é ocoordenador doGrupo
Parlamentar para aÉtica Cidada
nia eComunicação

LuzSec e Tugaleaks denunciam
internet Depois de no blogue
Casa dasAranhas ter sido revelada
uma lista comonomede 1438ma

çons do GrandeOriente Lusitano
aplataformaTugaleaks revelou a
lista completa que contém 1952
nomes no último fimde semana
Os responsáveis do IXigaleaks

espécie deWikileaks portuguesa
que aCIAno seu siteconsidera co
mo grupo de pressão garantem
que a lista é da responsabilidade
do grupo ativistaLuzSecPortugal
Este grupo foi o responsável por
ataques aos sitesáo Governo Por

tuguês e ao Governo Regional da
Madeira em 2011 mas define se
como umgrupo de autodidatas
descontentes com as medidas do

Governo e com a corrupção em
geral Os membros da organiza
ção rejeitam o rótulo de hackers
Neste caso da maçonaria o

LuzSec garante que não conse
guiu a lista através de umataque
informático falando de uma fuga
de informação interna Nos sites
de denúncia começou até a ser
veiculadaateoria deque a lista foi
criada para as comemorações do

centenário daRepública daí ter
também emjeito de homena
gem nomes de maçons que já
morreram

O LuzSec garante Não somos
maçons nem estamos contra a
maçonaria No entanto faz um
repto Todos nós tiremos asmás
caras O grão mestre do GOL
Fernando Lima já afirmou em
exclusivo ao DN que não reco
nhece averacidade da lista publi
cada embora admita que esta
contém informações verdadei
ras
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