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Sobre o livro 

Fiel aos grandes valores instituídos, a Maçonaria desde 

sempre teve influência em ocorrências históricas mar-

cantes. A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) foi uma 

delas. A nível individual, como prescreviam as suas obe-

diências, também ela tomou posição em relação a esse 

conflito. Houve quem fosse a favor da participação portu-

guesa por via da manutenção das colónias, na altura sob 

o ataque alemão, e quem, consciente dos nossos fracos 

recursos militares, discordasse dela. Dualidade de posi-

ções que espelhava o pensamento de Portugal, já sob a 

égide da jovem República, desejoso, por um lado, de se 

afirmar na cena internacional e, por outro, temendo não 

estar à altura de uma participação nessa guerra, como, 

aliás, opinava a Inglaterra. Em retaliação do aprisiona-

mento de navios germânicos ancorados em portos portu-

gueses, a Alemanha declarou-nos guerra e assim se de-

cidiu por fim a nossa participação nesse conflito mundial.  

Com o conhecimento e autoridade que detém nesta 

matéria, revela-nos António Ventura, nesta sua investiga-

ção, as diferentes posições da Maçonaria nessa guerra, 

o peso que elas tiveram, e os nomes dos muitos maçons 

que nela perderam a vida. 
 

 
Sobre o autor 

António Ventura é Doutor em História 

Contemporânea e Professor catedrático 

do Departamento de História da Facul-

dade de Letras de Lisboa. É também 

Director das Área de História da mesma 

Faculdade, Académico de Número da 

Academia Portuguesa da História e 

Académico correspondente da Academia de Marinha. 

Fez conferências e participou em congressos científicos 

internacionais. Desenvolveu uma intensa actividade por 

ocasião do Bicentenário das Guerra Peninsular e do 

Centenário da proclamação da República. Autor de uma 

vasta bibliografia sobre História Contemporânea tem 

mais de 300 trabalhos publicados e várias colaborações 

em publicações periódicas nacionais e estrangeiras. É 

unanimemente considerado como uma das maiores 

autoridades sobre Maçonaria. 
 

 

Destaques 

Investigação inédita sobre as posições da Maçonaria Portuguesa 

durante o conturbado período da Primeira República Portuguesa 

e da Grande Guerra (1914-1918). 
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