
81 maçonsatacam
cargos autárquicos
em 43 municípios
Eleições As duas maiores obediências maçónicas nacionais têmmais candidatos do que várias
forças políticas inscritas noTribunal Constitucional Há 24 candidatos irmãos à presidência
de autarquias 20 a vereadores 31 à assembleiamunicipal e seis ajuntas de freguesia

RUI PEDRO ANTUNES

Pormuito que osgrão mestres insistamque
amaçonarianão se intromete napolítica o
que é certo é que há forças políticas com
menoscandidatos às próximas eleições au
tárquicas do que as duas principais obe
diências nacionais São mais de 80 os ma

çons que vão tentar conquistar cargos au
tárquicos em 43 autarquias um pouco por
todo País incluindo ilhas entre candidatos
a presidentesde câmara vereadores depu
tadosmunicipais e presidentesde junta
Há 24maçonsque concorremmesmo à

presidênciade autarquiasmaioritariamente
em listas doPS e do PSD mas também como
independentes Existem igualmente casos
emque irmãos damesma loja se enfren
tamem listascontrárias dos partidos do cen
trão e favoritas àvitória Ou seja PS e PSD
podem não ter representantes na gestão da
autarquia mas é quase garantido que a loja
maçónicalocal terá

Asolidariedade maçónica atéjá fez uma
baixa e logo aomais alto nível durante ope
ríodo eleitoral levouàdemis
sãodopresidente do Conselho
Nacional deEleições CNE
Tudo começou com a tentati
va de impugnação da candi
daturadeFranciscoMoitaFlo

res que pertence à LojaAcá
cia do Grande Oriente Lusi

tano GOL àCâmaraMuni
cipal deOeiras Os seus oposi
tores alegavamquehavia atin
gido o limite demandatos e o caso foi como
muitosoutros parar atribunal

Até aqui tudo normal não fosseMoitaFlo
res contratarNunoGodinho de Matos ad

vogadodeprofissão e irmão doGOL para
o defender tendo este confidenciado ao DN
queaceitouopedido sem pensarduas vezes
O problema é queGodinho deMatos Loja
Liberdade e Justiça era tambémpresidente
daCNE e como não podiadeixar de repre
sentar o seu amigo e cliente demitiu se da
presidênciadaCNE Godinho deMatos so

freu críticas do seu partido o PS pordefen
der e pôr se em xeque pelo candidato do
PSD Porém a solidariedademaçónica e a
amizade falarammais forte AoDN Godinho
deMatos admite que o facto de sermosos
dois irmãosdamaçonaria e sermos amigos
hámuitos anospesoumuitonaminhadeci
são de o defender Mas prontamente acres
centa Aprincipal razão queme levou a re
presentarMoita Flores foi ver que ele tinha
canadasde razão eque alguémestavaaque
rer ganhar eleições na secretariaAcheiincrí
vel e reagi epidermicamente Decidi defen
dê lo sempensar noproblema ético que daí
advinha

Acandidatura àCâmaradeOeiras é aliás
um campo de batalha entre as duas princi
pais obediências nacionais o GOL e aGran
deLojaLegal dePortugal GLLP Candidato
do PSD Moita Flores é do GOLe tem trocado
tentativasde impugnação comacandidatu
radePauloVistas IsaltinoOeirasMaisàFren
te o delfimde Isaltino Morais que é figura
deproadamaçonariaregular e embora de
tido chegou ser indicado candidato àAssem
bleiaMunicipal foi travadopeloConstitucio

nal A entouragedacandida
turade PauloVistas conta até

comumantigo adversário de
Isaltino e irmão da GLLP

EmanuelMartins Oagora ad
ministrador de umaempresa
municipal emOeiras foi can
didato do PS contra Isaltino
mas aliou se ao adversário e
irmão tendo perdido
confiançados socialistas

O PS não fica porém sem maçons nas
suas fileiras equilibrando as contas comdois
conceituadosmembros do GOL na disputa
pela autarquia O candidato do PS àAssem
bleiaMunicipal deOeiras é nadamais name
nos que o antigo secretário geral da UGT
JoãoProença LojaMontanha e omandatá
rio dacandidatura é o ex ministro efigura de
destaquedoGOLRuiPereira Loja Luís Nu
nes deAlmeida

Estas guerras de forças vão se repetindo
pordiversas câmaras Estão emcausaautar

quias e
lugares im
portantes Se ga
nhassem a conten

da osmaçons consegui
riam ter 24 presidentes de
câmara 20vereadores incluin
do cinco vices e 31 deputados
municipais incluindo dezpresidentes
Só emLisboa osmaçonsdoGOLedaGLLP
tentam conquistar 12 lugares ver texto ao
lado
Viseu éum dos exemplos em quehádois
irmãos damesma loja em candidaturas
distintas Tanto o candidato do PSD àpresi
dênciada autarquia AlmeidaHenriques
como ocandidato doPSàAssembleiaMuni

cipal Ribeiro deCarvalhopertencemàAlber
to Sampaio a lojamaçónicado GOLinstala
daem terras deViriato

NaFigueiradaFoz ahistória das batalhas
maçónicas repete se O candidatodo PSD
MiguelAlmeida LojaMadrugada enfrenta
nasumasCarlosMonteiro LojaCoerência
que é o atual vice presidentedaautarquia e
voltaaseron °2nalistado PS àautarquia Os
socialistas contamainda com JoãoMoura
Portugal quepertenceàGLLP eJosé Guedes
Correia do GOL como candidatos averea
dores
Além de Lisboa existem ainda outras

grandes autarquias atacadas pormaçons
No Porto RicardoAlmeida surgebemposi
cionado como candidato avereadorna lista

de Luís Filipe Menezes contando com o
apoio do irmão deobediência emandatá
rio dacandidatura o ex líder da JSD Pedro
Duarte Carlos Carreiras emCascais João

Nu

nes

emLou

res GOL
Loja liber
dade eJustiça
ManuelMacha

do emCoimbra GOL LojaaRevolta Almei
daHenriques emViseu MoitaFlores em
Oeiras JúlioMeirinhos vice grão mestreda
GLLP em Bragança Elísio Summavielle
GOL LojaSympatia eUnião emMafra ou
FernandoAnastácio GOL LojaUtopia em
Albufeiramostramqueos candidatosdama
çonariaconcorrememautarquias grandes e
que muitosdeles são osmaisbem posicio
nadosparavencer
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Irmãos
concorrem

de lugares
nacapital
Sãopelo menos 12 osmaçons que concor
rem a lugares autárquicos emLisboa que
sempre teve uma tradição de ter irmãos
nagestão A cidade que até já teve dois pre
sidentes de câmara maçons Aquilino Ri
beiroMachado e João Soares terá prova
velmente agora pelo menos umvereador
bem colocado As candidaturas dos dois

maiores partidos António Costa pelo PS
eFernando Seara pelo PSD têm curiosa
mente maçons namesma posição o sexto
lugar que é perfeitamente elegível pelo
menos para quemvencer as eleições de 29
de setembro

Do lado da candidatura laranja trata se
de Cal Gonçalves da Loja Prometeu
GLLP que até já esteve na autarquia
como chefe de gabinete deCarmonaRodri
gues que embora profano não maçon
recebeu nessa altura uma distinçãomaçó
nica damaçonaria regular Já do lado do PS
o candidato damaçonaria éDuarte Cor
deiro que ao contrário da esmagadora
maioria dos socialistas maçons não é do
GOL pois pertence àmesmaobediência de
CalGonçalves aGLLP
Duarte Cordeiro é aliás damesma loja

de Rui Paulo Figueiredo que é o venerável
mestre da loja e vice presidente da obe
diência sendo também o primeiro nome
do PS na lista àAssembleiaMunicipal de
Lisboa AML Rui Paulo Figueiredo só fica
atrás deHelenaRosetana lista àAML pri
meira da lista que entra na quota da pla
taforma de cidadãos que a arquiteta dirige
tendo a companhia dos irmãos Diogo

CamposRodrigues Manuel Lage Miguel
Teixeira Ricardo Saldanha e JoséManuel
Rosado Egipto este último como suplente
O PSD aqui perde nacontenda tendo ape
nas RodrigoGonçalves da Silva como can
didato àAML embora posicionado num
relevante quarto lugar
Há ainda quatro candidatos a presiden

tes dejuntas de freguesiado concelhode
Lisboa que são maçons Osocial democra
ta Nuno Jordão Loja Nova Luz da GLLP é
candidato a presidente da junta de fregue
siadaAjuda Por sua vez os golistasMiguel
Coelho LojaLiberdade e Cidadania e Di
mas Pestana Loja SéculoXXI candida
tam se às juntas de Santa MariaMaior e
SantoAntónio respetivamente
Tambémdo GrandeOrienteLusitano éo

músico Carlos Mendes que embora não
seja candidato é o mandatário dacandida
tura do Bloco de Esquerda àCâmara de Lis
boa lideradaporumdos líderes do partido
João Semedo Independentemente de
quemvença a corrida aos órgãos autárqui
cos na capital é certo que haverámaçons
nas sessõesdaassembleia edo executivo
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