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1.
Lisboa: Os Segredos  
de John Coustos

Em 14 de março de 1743, quando ia a sair de um café de Lisboa, 
John Coustos, um joalheiro londrino de quarenta anos, foi agar-
rado, algemado e empurrado para um cabriolé. Pouco depois, deu 
por si num dos edifícios mais temidos da Europa. Erguendo-se a 
norte da praça do Rossio, o Palácio dos Estaus abrigava a sede 
portuguesa do Santo Ofício da Inquisição.

Como centenas de bruxas, hereges e judeus que para lá tinham 
sido levados antes dele, Coustos teve de se despir, ficando apenas 
de roupa interior, e deixar que lhe rapassem o couro cabeludo. 
Confinado a um calabouço, foi submetido a um regime meticuloso. 
O isolamento e o silêncio eram impostos de forma rigorosa: um 
companheiro de cela que não parava de tossir foi espancado até 
desmaiar. Não era permitida qualquer comunicação com amigos 
e parentes. Nem pertences. Nem livros — nem sequer uma Bíblia. 
Nada que interrompesse a voz da divina consciência. Nada que 
impedisse o prisioneiro de imaginar claramente os horrores que o 
aguardavam no auto de fé da Inquisição. Este grandioso espectáculo 
de justiça religiosa era uma procissão que culminava em orações, 
encantamentos e execuções públicas por um de dois métodos: a 
mercê do estrangulamento, para os que se convertiam à fé católica 
na última hora; e, para os teimosos, o terrível tormento das chamas.
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Coustos conta-nos que os inquisidores a princípio o inter-
rogaram num tom espiritualmente acolhedor. No entanto, ele 
tinha a perfeita noção de que as suas respostas eram inúteis. Por 
fim, foi chamado da sua cela e apresentado ao presidente do 
Santo Ofício, que leu as acusações como se estivesse a falar para  
uma parede:

Que ele infringiu as Ordens do Papa, pertencendo à Seita dos 
Pedreiros-Livres; esta Seita sendo um Composto hediondo de Sacri-
légio, Sodomia e muitos outros Crimes abomináveis; dos quais o 
Secretismo inviolável nela observado e a Exclusão das Mulheres eram 
Indicações demasiado evidentes; uma Circunstância que provocava a 
maior Ofensa a todo o Reino: E o dito Coustos recusou-se a revelar, 
aos Inquisidores, a verdadeira Tendência e Desígnio das Reuniões dos 
Pedreiros-Livres; persistindo, pelo contrário, em afirmar que a Franco-
-Maçonaria era um bem em si: Pelo que o Procurador da Inquisição 
exige que o dito Prisioneiro possa ser julgado com o máximo Rigor; 
e, com esse Fim, deseja que o Tribunal exerça toda a sua Autoridade 
e proceda mesmo a Torturas.

Coustos foi levado para uma sala quadrada e sem janelas numa 
torre. A porta estava acolchoada para abafar o ruído dos gritos no 
interior. A única luz vinha de duas velas na secretária à qual o escri-
turário do Tribunal estava sentado, à espera de registar a confissão. 
Um médico e um cirurgião fitavam-no das sombras.

Quatro homens corpulentos agarraram-no e prenderam-no a 
uma armação horizontal com um colar de ferro à volta do pescoço. 
Enfiaram-lhe os pés em argolas, ligadas a cordas, e abriram-lhe ao 
máximo os braços e as pernas. Depois envolveram-no com oito 
voltas de corda, duas sobre cada braço e duas sobre cada perna, 
que passaram pela armação e foram estendidas para as mãos dos 
torturadores. Coustos sentiu as cordas a apertá-lo, cada vez mais, 
e por fim começar a cortar-lhe a carne. Pingos de sangue caíram no 
chão debaixo dele. Se morresse naquele tormento, disseram-lhe, 
só poderia culpar a sua própria teimosia. Por entre os seus gritos, 
ouviu o Inquisidor fazer-lhe as perguntas que já tinha ouvido muitas 
vezes. Que é a franco-maçonaria? Quais são os seus estatutos? Que 
se passa nas reuniões da Loja? Por fim, ele desmaiou e foi levado de 
volta para os calabouços.
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Seis semanas depois, os inquisidores tentaram de novo, com 
um método diferente: a temida estrapada. Desta vez, mantiveram 
Coustos de pé e esticaram-lhe gradualmente os braços para trás das 
costas, com as palmas das mãos viradas para fora, até as costas das 
mãos se tocarem. Depois puxaram-lhe os braços lentamente para 
cima até lhe deslocarem os ombros e o sangue começar a escorrer-
-lhe da boca. Enquanto ele rogava aos céus por paciência, os inqui-
sidores persistiam nas suas perguntas. A maçonaria é uma religião? 
Porque não admitem mulheres? É porque são sodomitas?

Depois de os médicos lhe endireitarem ossos e de ter passado 
dois meses a recuperar, as torturas recomeçaram. Dessa vez, envol-
veram-lhe o torso com uma corrente ligada aos pulsos. Depois, 
usando roldanas, a corrente era esticada, apertando-lhe o corpo e 
deslocando-lhe os pulsos e os ombros. Porquê todo o secretismo na 
maçonaria? Que têm a esconder?

Coustos conta-nos que passou dezasseis meses ao todo nos cala-
bouços do Palácio dos Estaus e que resistiu a nove sessões de tortura 
antes de chegar finalmente o momento de ser exibido pelas ruas no 
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auto de fé de 21 de junho de 1744. Mas teve sorte. Enquanto oito 
dos outros prisioneiros foram queimados vivos no fim da procissão, 
ele foi condenado às galés por um período de quatro anos. A rela-
tiva liberdade que essa pena proporcionava deu-lhe a oportunidade 
de entrar em contacto com amigos, que mobilizaram o governo 
britânico para conseguir a sua libertação.

Quando chegou a Londres em 15 de dezembro de 1744, decidiu 
escrever a sua história. No entanto, mal tinha começado quando 
eclodiu a revolta jacobita de 1745. O católico Carlos Eduardo  
Stuart, ou «Bonnie Prince Charlie», como ficou conhecido, ergueu 
o seu estandarte nas Terras Altas da Escócia, decidido a fazer valer 
a sua pretensão católica ao trono que tinha sido do avô. O exér-
cito jacobita desceu até Derby, no coração da Inglaterra, gerando 
o pânico na capital. Embora acabasse por ser esmagada, a revolta 
renovou o apetite do público por livros que documentavam as bar-
baridades da Igreja Romana. The Sufferings of John Coustos for 
Free-Masonry, com gravuras de todas as torturas que o seu autor 
suportara, foi publicado no momento perfeito. Coustos tornou-se 
uma celebridade. O livro foi traduzido para muitas línguas e con-
tinuou a ser editado até ao século XIX. A maçonaria e o seu «secre-
tismo inviolável» tinham encontrado um mártir.

Só que as coisas não correram exatamente como Coustos contou.
Mais de dois séculos depois, apareceu nos arquivos da Inqui-

sição em Lisboa uma transcrição do interrogatório a Coustos que 
mostrava que ele, afinal, revelara os mistérios da maçonaria que 
tinha jurado guardar até à morte. Muito sensatamente, perante a 
perspectiva da câmara de tortura e do auto de fé, ele contou tudo. 
Na verdade, mal esperou que os inquisidores abrissem a boca para 
responder a todas as perguntas.

Mas a sua confissão não o salvou de ser torturado. Os inqui-
sidores portugueses raramente precisavam de um pretexto para 
usar os instrumentos de tortura. Torturaram Coustos duas vezes. 
Durante pouco mais de quinze minutos de cada vez. Só para terem a 
certeza. Mas ele nunca foi submetido à estrapada nem à inominável 
tortura com a corrente à volta do torso.

Outra coisa que Coustos se esqueceu de dizer aos seus leitores 
foi que, se os inquisidores de Lisboa tivessem procurado melhor, 
podiam ter encontrado fontes publicadas que lhes teriam dado a 
conhecer o que queriam saber: como o panfleto de Sam Prichard, 
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Masonry Dissected, de 1730. As revelações da maçonaria são quase 
tão antigas como a própria maçonaria. Os segredos maçónicos, na 
verdade, nunca foram assim tão secretos.

Coustos, evidentemente, cedeu à tentação de se fazer passar por 
herói. Uma vez em liberdade, alterou a sua história para perpetuar 
um mito intrigante: a ideia de que os maçons são portadores de uma 
verdade momentosa ou perigosa, à qual apenas os poucos eleitos 
podem ter acesso e que estão obrigados por juramento a guardar a 
qualquer custo.

O «secretismo inviolável» da maçonaria é impreciso e pode-
roso. É o motor do fascínio e desconfiança que sempre rodearam os 
maçons. Inspira lealdade e atrai problemas. O secretismo é um jogo 
no qual tanto Coustos como os inquisidores se deixaram envolver. 
No entanto, como julgo que John Coustos percebia, os segredos 
não são tão importantes para a maçonaria como as histórias sobre 
o secretismo. O secretismo é a alma da história maçónica na medida 
em que, se conseguirmos percebê-la, poderemos desvendar um rico 
acervo de narrativas sobre como foi formado o mundo em que 
vivemos.

O que Coustos confessou foram na verdade os estranhos rituais 
no centro da vida maçónica e a filosofia que eles incorporam. Para 
compreender os maçons, temos de compreender esses rituais e essa 
filosofia — que são ambos formalmente secretos. Baseando-me na 
confissão de Coustos, no Capítulo Dois deste livro apetrecharei 
rapidamente os leitores com todos os segredos sobre rituais de que 
precisam saber. Há contudo muito mais do que isso na história da 
maçonaria. Como mostra o episódio de Coustos, antes de conhe-
cermos esses mistérios nucleares é importante termos mais alguma 
ideia do que esperar da história maçónica e do secretismo que nela 
desempenha um papel tão importante.

*

Quando John Coustos enfrentou a Inquisição portuguesa, a his-
tória da irmandade que os maçons às vezes chamam de «grémio» 
já estava em pleno curso. No tempo de Coustos, a mitologia da 
maçonaria situava as suas origens nos construtores do Templo do 
rei Salomão. Hoje, graças a um grande trabalho de investigação 
académica, o princípio da sua história documentada é situado quase 
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cento e cinquenta anos antes de Coustos. O Capítulo Três descreve 
a sua génese.

A maçonaria era também, nalguns importantes aspetos, uma 
novidade quando Coustos foi preso. No meio de muitas intrigas, 
em Londres, no ano de 1717, adotou não só uma nova forma orga-
nizacional, mas também novos estatutos. Pouco depois, a maçona-
ria tornou-se um grande sucesso e espalhou-se por todo o mundo 
com uma rapidez surpreendente. É uma das mais bem-sucedidas 
exportações culturais da Grã-Bretanha, comparável nesse aspeto 
a desportos como o ténis, o futebol e o golfe. A partir de Londres, 
o próprio John Coustos ajudou a transplantá-la para a França e 
Portugal. O Capítulo Quatro devolverá a minha narrativa ao tempo 
de Coustos, descrevendo as raízes londrinas daquela que se tornará, 
no resto do livro, uma história mundial.

Na sua essência, a maçonaria não mudou desde o tempo de 
Coustos: é uma associação de homens, e apenas homens, vinculados 
por juramentos a um método de autoaperfeiçoamento. O método 
centra-se em rituais, realizados longe do mundo exterior, em que 
os símbolos representam qualidades morais. Os mais importantes 
desses símbolos provêm do trabalho dos pedreiros. Daí o nome 
«pedreiros-livres»; daí o esquadro e o compasso, o avental e as 
luvas, que todos associamos à maçonaria.

Se isso fosse o princípio e o fim da maçonaria, a sua história não 
teria interesse. O secretismo é o estímulo que a torna emocionante 
e atraente. Entre outras coisas, o secretismo tem um encanto que 
chamou muitos milhões de homens para a maçonaria. Sob interro-
gatório em 1743, Coustos explicou que o secretismo era em parte 
apenas um engodo para novos recrutas: «Como o Secretismo des-
pertava naturalmente a Curiosidade, isso levava um grande Número 
de Pessoas a entrar para a essa Sociedade.» Entre essas pessoas 
encontravam-se homens bons e notáveis. Todos os maçons se orgu-
lham da galeria de figuras distintas que foram seus Irmãos. Coustos 
declarou-se «bastante honrado por pertencer a uma Sociedade que 
se vangloriava de ter vários Reis, Príncipes e Pessoas Cristãs da mais 
elevada Qualidade entre os seus Membros». Parte da atração de ser 
maçom é o prestígio que advém de pertencer a um grupo tão exclu-
sivo. O secretismo garante essa exclusividade: a posse dos segredos 
maçónicos, sejam eles quais forem, é o que distingue um maçom de 
um cowan (um não-maçom).
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Desde o tempo de Coustos, a lista de maçons famosos foi-se 
tornando cada vez mais longa. A maçonaria gosta de referir os 
construtores de nações que pertenceram às suas fileiras: Giuseppe  
Garibaldi, Simón Bolívar, Motilal Nehru e George Washington, 
iniciado seis anos depois da publicação de The Sufferings of John 
Coustos. Cinco reis da Inglaterra e catorze presidentes dos Esta-
dos Unidos da América, incluindo Washington, foram maçons.  
A maçonaria pode gabar-se de uma longa lista de escritores, como 
o poeta nacional da Escócia, Robert Burns, o autor de As Ligações 
Perigosas (1782), Pierre Choderlos de Laclos, o criador de Sherlock 
Holmes, Arthur Conan Doyle, e o gigante das letras alemãs, Johann 
Wolfgang von Goethe. Vários compositores, incluindo Wolfgang 
Amadeus Mozart, Joseph Haydn e Jean Sibelius, foram maçons. 
Há desportistas na lista, como o jogador de golfe Arnold Palmer, 
o gigante do críquete caribenho Clive Lloyd, o pugilista Sugar Ray 
Robinson e o jogador de basquetebol Shaquille O’Neal. Há tam-
bém muita gente do mundo do espectáculo, de Harry Houdini e 
Peter Sellers a Nat King Cole e Oliver Hardy. Entre os empresários 
maçons contam-se gigantes como Henry Ford, da indústria auto-
móvel, William Lever, pioneiro da indústria dos detergentes, e Cecil 
Rhodes, o magnata das minas de ouro. Os maçons distinguiram-
-se nas mais variadas esferas de empreendimento: Davy Crockett 
e Oscar Wilde; Walt Disney e Winston Churchill; Buzz Aldrin e 
«Buffalo Bill» Cody; Paul Revere e Roy Rogers; Duke Ellington e 
o duque de Wellington.

Atualmente, existem 400 000 maçons na Grã-Bretanha, 1,1 milhão 
nos EUA e cerca de seis milhões em todo o planeta. No passado, estes 
números eram muito superiores.

Estes nomes e números demonstram o poder magnético do 
secretismo e a influência abrangente e duradoura da maçonaria. 
Muitos maçons famosos irão povoar as páginas deste livro. As suas 
histórias e o estilo pessoal com que cada um viveu a maçonaria são 
fascinantes. Mas ainda mais fascinante é a grande narrativa da pró-
pria maçonaria — uma forma de unir homens em laços fraternais 
disseminada por todo o mundo e ao longo de centenas de anos pela 
força da sua aura de mistério.

Onde quer que a maçonaria se instalou, a sua influência pene-
trou na sociedade. Apenas um exemplo: as atividades realizadas 
em privado, na intimidade das Lojas maçónicas, têm ajudado a 



A MAçonAriA18

difundir os valores que associamos à vida pública contemporânea.  
Os maçons sempre pretenderam reger-se por um código de tole-
rância religiosa e racial, democracia, cosmopolitismo e igualdade 
perante a lei.

No entanto, a história que conto neste livro abarca muito mais 
do que os valores do Iluminismo aos quais acabei de aludir. Entre 
a luz existem muitos lugares escuros. A nossa contemporaneidade, 
que os maçons ajudaram a formar, inclui coisas como o imperia-
lismo e a guerra mundial, a construção e destruição de Estados e 
nações, a ditadura e o fanatismo religioso.

O que me leva a dizer algo mais sobre os inquisidores que tortu-
raram Coustos. Perceber como os maçons e o seu secretismo eram 
vistos pelos seus inimigos ajuda-nos a perceber o que os tornava 
uma novidade para a maior parte do mundo no século XvIII, o que 
os distingue ainda hoje e o que faz com que valha a pena contar a 
sua história.

Em 1738, o papa Clemente XII, mais conhecido por ter man-
dado construir a Fonte de Trevi, publicou a bula In eminenti apos-
tolatus specula: esta proibia a maçonaria, excomungava todos os 
membros e encarregava a Inquisição de investigar o funcionamento 
interno da Irmandade. John Coustos não foi a única vítima dessas 
investigações.

O papa e os seus inquisidores tinham razões válidas e urgentes 
para as suas suspeitas. A maçonaria era obviamente religiosa, de 
um modo sombrio. Depressa se veio a saber que a maçonaria tinha 
o seu próprio nome para a divindade: o Grande Arquiteto do Uni-
verso. Os seus membros rezavam, prestavam juramentos religiosos 
e tinham uma liturgia. No entanto, afirmavam que a maçonaria não 
era uma religião. A maçonaria, diziam os maçons, não procurava 
ajuizar diferentes visões do divino; não defendia qualquer doutrina 
teológica especial. Na verdade, como dissera Coustos aos inquisi-
dores portugueses, «na [nossa] Fraternidade, não é permitido falar 
de assuntos religiosos»: essa proibição era imposta para impedir 
conflitos entre Irmãos e não atrair problemas. Não admira, porém, 
que a liberdade de consciência defendida pela maçonaria emanasse 
um fedor sulfúreo a heresia para uma Igreja empenhada em manter 
o seu monopólio sobre a verdade.

As origens britânicas da maçonaria também a tornavam sus-
peita. Vindos de um país tão estranho, com o seu parlamento 
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todo-poderoso, as suas eleições e jornais diários, era inevitável que 
os pedreiros-livres fossem vistos como uma ameaça estrangeira. Tal-
vez fossem espiões.

Ou até uma rede mundial de subversivos. Como as origens bri-
tânicas da maçonaria, o seu internacionalismo também a tornava 
suspeita. Os maçons eram cidadãos de terra nenhuma e súbditos 
de ninguém.

A maçonaria atraía também uma gama estranhamente diversa 
de membros: artesãos, comerciantes, advogados, atores, judeus e 
até um ou outro africano. Uma grande mescla social. Nem sequer 
se tratava do habitual séquito de parasitas, dependentes da proteção 
de um senhor poderoso. Embora incluísse muitos nobres, estes nem 
sempre pareciam estar em posições de comando. Na verdade, não 
era de todo claro se havia alguém no comando. Para os que acredi-
tavam que as hierarquias da sociedade eram estabelecidas por Deus 
Todo-Poderoso, isso era alarmante.

É verdade que os maçons sempre disseram que não eram polí-
ticos. Mas também nenhum conspirador de bom senso diria outra 
coisa. Numa época em que a monarquia absoluta era a norma, 
poucos países tinham algo parecido com uma vida política aberta 
como a podemos conhecer hoje. Criar uma associação de homens 
por qualquer razão constituía uma ameaça potencial para a ordem 
estabelecida. Pouco importava para os inimigos da maçonaria que 
a política, como a religião e pelas mesmas razões, fosse proibida 
como tema de conversa dentro da Loja maçónica.

Aos olhos da Igreja Católica, portanto, a maçonaria era mani-
festamente perigosa. A conduta furtiva da Irmandade alimentava 
esses receios. John Coustos afirmou que a sua irmandade não 
tinha qualquer desígnio clandestino, mas que, em vez disso, «a 
Caridade e o Amor Fraternal» eram «a Fundação e a Alma desta 
Sociedade». Os maçons continuam a dizer coisas semelhantes.  
A resposta dos inquisidores de Lisboa a Coustos parece igualmente 
contemporânea: «se essa Sociedade de Pedreiros Livres era tão vir-
tuosa, não havia qualquer Razão para que escondessem, de forma 
tão zelosa, os Segredos da mesma». Os maçons atualmente indig-
nam-se quando ouvem alguém a referir-se à sua irmandade como 
uma sociedade secreta. «Nós não somos uma sociedade secreta», 
protestam. «Somos uma sociedade com segredos.» Esta resposta 
está longe de ser conclusiva. Quando dizemos que temos segredos, 



A MAçonAriA20

nenhuma medida adequada de sinceridade e transparência con-
seguirá dissipar a curiosidade: qualquer pessoa com uma atitude 
mesmo moderadamente desconfiada presumirá que continuamos a 
esconder algo importante. Talvez por isso não nos surpreenda que 
o Vaticano nunca tenha abandonado a sua hostilidade inicial contra 
a maçonaria e continue convencido de que as Lojas maçónicas são 
antros perniciosos de ateísmo.

Os inimigos da maçonaria partilham frequentemente um tipo 
particular de pensamento: a teoria da conspiração, cuja invenção 
devemos ao medo da maçonaria. Desde os princípios do século XIX, 
as conspirações maçónicas nunca saíram de moda, variando entre o 
sinistramente plausível e o estapafúrdio. Os maçons envenenaram 
Mozart. Jack, o Estripador, era um maçom e os seus Irmãos cobri-
ram todas as pistas. Os maçons planearam a Revolução Francesa, 
a unificação da Itália, a desintegração do Império Otomano e a 
Revolução Russa. A Internet está repleta de sites dedicados aos 
Illuminati, um ramo da maçonaria cujos membros, incluindo Bono, 
Bill Gates e Jay Z, assinaram um pacto oculto que os associa a um 
nefasto plano para dominar o mundo.

Alguns destes mitos são inofensivos: um pouco como as histó-
rias de fantasmas «não acredito, mas é verdade» que os adolescen-
tes contam uns aos outros para se divertirem e arrepiarem. Outros 
são muito perigosos. Mussolini, Hitler e Franco suspeitavam de 
uma conspiração maçónica e assassinaram milhares de maçons por 
causa disso. A maçonaria foi sempre encarada pelos comunistas 
como uma fação burguesa desleal e continua proibida na República 
Popular da China. O mundo muçulmano também tem uma forte 
tradição de paranoia antimaçónica.

O juramento de silêncio que os maçons prestam durante a sua 
iniciação é o suficiente para dar largas à imaginação dos teóricos 
da conspiração. O secretismo da maçonaria é como um poço.  
Os homens que o construíram sabem qual é a sua profundidade. 
Os outros só podem debruçar-se sobre o muro que o rodeia e fazer 
suposições. Enquanto olham para a água no fundo, especulando 
sobre o que lá poderá estar escondido, a superfície negra reflete 
as suas inquietações. É por isso que a maçonaria, especialmente, 
tem gerado mal-entendidos, desconfiança e hostilidade em todos os 
momentos. Nenhuma história da maçonaria estará completa se não 
incluir também os inimigos da maçonaria.
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*

Os maçons são herdeiros de uma antiga e venerável tradição.  
Se lhes pedirmos, eles contar-nos-ão algo sobre a história maçó-
nica. Muitos consideram a investigação histórica essencial para o 
aprofundamento da sua compreensão dos mistérios da maçonaria.

No entanto, até há bem pouco tempo, os maçons insistiam em 
tratar a sua história como algo confidencial — um assunto exclu-
sivo dos maçons. Os cowans não tinham acesso aos arquivos e 
bibliotecas das Grandes Lojas. Depois, há cerca de uma geração, 
os Irmãos mais sábios perceberam que a história maçónica é dema-
siado importante para ser propriedade exclusiva dos iniciados. Uma 
vez que a maçonaria teve um papel importante na formação do 
nosso mundo, a sua história pertence a todos. Hoje em dia já se 
veem muitos historiadores profissionais não-maçons nos arquivos 
das Grandes Lojas. O seu trabalho, complementando e contestando 
os esforços dos melhores historiadores maçónicos, constitui um 
empolgante e crescente ramo de investigação. Um dos objetivos 
deste livro é dar a conhecer parte dessa investigação a um público 
muito mais vasto.

O orgulho dos maçons na sua própria história tende a produzir 
muitos estudos que são na verdade narrativas de identidade: o seu 
propósito não é tanto descobrir a verdade, mas promover o esprit 
de corps da maçonaria. The Sufferings of John Coustos for Free-
-Masonry é um modelo para muitas narrativas maçónicas na forma 
como apresenta um cenário em preto e branco que opõe a tradição 
de tolerância, sabedoria e amor fraternal da maçonaria às forças 
coléricas e intolerantes da antimaçonaria.

A maçonaria devia significar — e geralmente significa — filan-
tropia, fraternidade, ética e espiritualidade. Há uma regra na maço-
naria que diz que ninguém pode tornar-se membro só porque espera 
obter mais oportunidades de carreira ou qualquer outra vantagem 
pessoal. Essas regras têm o seu peso. Seria demasiado cínico menos-
prezá-las como apenas uma fachada para objetivos interesseiros. 
Qualquer historiador que não consiga perceber o poder das for-
ças motrizes mais nobres na maçonaria está a contar uma história 
muito parcial.

No entanto, pela sua parte, os maçons são demasiado reser-
vados no que toca a um tema inegavelmente importante da sua 
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história: o estabelecimento de contactos e relações sociais. Como 
os outros seres humanos, os maçons estabelecem contactos e rela-
ções sociais. Nas circunstâncias certas, as Lojas maçónicas podem 
ser um ótimo lugar para construir uma rede de contactos, por 
todos os tipos de boas e más razões. Convém dizer algo em defesa 
dos maçons neste caso. Na Grã-Bretanha, por exemplo, as redes 
masculinas costumam unir pessoas de meios sociais semelhantes:  
a escola privada certa ou o grupo certo de companheiros de pândega.  
Tal como estes círculos, a maçonaria tende a excluir as mulheres. 
Mas a maçonaria é diferente na medida em que consegue ser trans-
versal a todas as classes sociais — ou é pelo menos uma amostra 
mais representativa das classes sociais. Os maçons gostam de lem-
brar que a razão por que usam luvas nas suas cerimónias é para 
que nenhum Irmão possa distinguir entre as mãos de um duque e 
as mãos de um cantoneiro. Dito isto, às vezes as Lojas maçónicas 
tornaram-se ninhos de nepotismo e até de conspirações obscuras. 
Nem todas as teorias da conspiração e suspeitas de más práticas 
maçónicas são disparatadas. Além disso, a ideia maçónica — um 
modelo para a camaradagem masculina forjado pelo mito, o ritual 
e o secretismo — revelou-se contagiosa desde o início e impossível 
de controlar pelos próprios maçons: tem sido adotada e adaptada, 
usada e abusada de muitas formas diferentes. Tanto a máfia siciliana 
como o Ku Klux Klan partilham importantes elementos do ADN  
da maçonaria.

Uma das minhas motivações para escrever este livro foi refletir 
as várias contexturas da experiência humana incluídas nas narra-
tivas identitárias da maçonaria ou na obsessão dos cínicos com o 
compadrio maçónico. Em vez de nivelar essas contexturas obser-
vando o vasto panorama da história da maçonaria de um ponto de 
vista sobranceiro, decidi mergulhar em tempos e lugares no mundo 
que me pareceram particularmente significativos. O princípio que 
sigo aqui é de que a maçonaria nunca foi capaz de se isolar da 
sociedade. Da mesma forma que se desenvolveu nas circunstâncias 
específicas da Grã-Bretanha dos séculos XvII e XvIII — mantendo 
sempre uma identidade própria —, a maçonaria foi-se adaptando 
a todas as circunstâncias que encontrou posteriormente. É a intera-
ção entre a maçonaria e a sociedade que me interessa. A maçonaria 
ajudou a moldar o homem moderno, com todo o seu idealismo e 
clubismo. Quanto às mulheres, abordarei a sua participação mais 
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adiante. (O mesmo se aplica às pessoas que os inquisidores apeli-
davam de «sodomitas».)

*

A nossa curiosidade persiste. Que se passa nas reuniões das 
Lojas? Que têm a esconder, exatamente? No que diz respeito à 
maçonaria, a maioria de nós tem algo em comum com os inqui-
sidores de Lisboa. Talvez tirando a obsessão com a sodomia, as 
suas perguntas continuam a ser as nossas. A Internet nos últimos 
anos tornou os segredos dos maçons cada vez menos secretos.  
No entanto, parece que nós, os não-maçons, nunca aprendemos. 
Há sempre mais um documentário televisivo na forja, prometendo 
acesso sem precedentes ao interior do santuário maçónico. O género 
da revelação de segredos maçónicos parece nunca morrer.

O secretismo da maçonaria é muito mais rico do que tudo o que 
possa ser divulgado por qualquer revelação. É mais complicado, 
mais subtil e, na minha opinião, muito mais aprazível de investigar. 
Tem muitas vertentes e está tão interligado a mitos e equívocos que 
estes se tornaram parte integrante da sua estrutura. Mas no seu 
âmago, como confessou John Coustos, há um drama sagrado que 
começa à porta de um templo e se desenrola fora do tempo e do 
espaço...


