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O Supremo Conselho, devido a seu expressivo 
destaque no cenário maçônico universal, tem sido 
convidado a participar de importantes decisões que 
envolvem os destinos da Maçonaria Universal, nos mais 
diversos eventos internacionais do mundo maçônico. 
Abrindo a agenda de atividades internacionais de 
2022, registramos, no mês de maio, a participação da 
Comitiva do Supremo Conselho na “Festa da Ordem”, 
em Oeiras, Portugal, organizado pelo Sublime Capítulo 
Rosa Cruz Ibéria nº 11, sob a direção do Supremo 
Conselho para Portugal, realizado nas dependências 
do Palácio Marquês do Pombal.

Em junho, a Comitiva do Supremo Conselho 
se deslocou para Roma, na Itália, a fim de participar do 
evento “Solstício de Verão”, organizado pelo Supremo 
Consiglio del 33º e Ultimo Grado Del Rito Scozzese 
Antico ed Accettato Per La Giurisdizione Massonica 
Italiana, momento em que se reuniram delegações de 
Supremos Conselhos de 21 países.

Boa leitura para todos e nos encontraremos na 
próxima edição! 
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Festa de Ordem 

Portugal
O Supremo Conselho abre sua agenda 

internacional de atividades do ano de 2022, 
embarcando para a cidade de Oeiras, em 

Portugal, atendendo ao convite do Supremo Conselho 
para Portugal, a fim de participar da “Festa da Ordem”, 
promovida por aquele Supremo Conselho e sob a 
coordenação do Sublime Capítulo Rosa Cruz Ibéria nº 11. 

A Comitiva do Supremo Conselho, presidida 
pelo Soberano Grande Comendador, o Ilustre e 
Poderoso Irmão Jorge Luiz de Andrade Lins, 33°, e, 
também, composta pelo Poderoso Irmão Sandro Alex 
de Oliveira Tavares, 33° - Assistente de Relações 
Exteriores do Supremo Conselho, embarcou no 
Aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro, no dia 03 
de maio de 2022, com destino à Lisboa, chegando 
no Aeroporto Internacional de Lisboa - Humberto 
Delgado, na madrugada do dia seguinte, às 05h20.

A Comitiva foi, fraternalmente, recepcionada 
no Aeroporto de Lisboa pelo Ilustre e Poderoso Irmão 

Manuel Alves de Almeida, 33° - Soberano Grande 
Comendador do Supremo Conselho para Portugal, 
sendo conduzida, para merecido descano, no Lagoas 
Park Hotel.

Fundado em 2003, o Sublime Capítulo Rosa 
Cruz Ibéria nº 11 é um Alto Corpo “sui generis”, sendo 
criado por iniciativa de dois Supremos Conselhos - o 
Supremo Conselho para Portugal e o Supremo Consejo 
del Grado 33 y Ultimo del REAA para España, com o 
objetivo de unir os maçons ibéricos sob o espírito do 
escocismo rosacruciano.

Esse Sublime Capítulo, inicialmente, reúnia-se 
duas vezes no ano, alternadamente, em uma cidade 
de Portugal, no primeiro semestre, e em uma cidade 
da Espanha, no segundo semestre, e tem constituído 
um fator muito importante para o conhecimento mútuo 
e para o aprofundamento da amizade fraternal entre 
os Irmãos dos dois países ibéricos, reforçado pelos 
aspectos espiritual e universalista do Rito Escocês 

Palácio Marquês do Pombal
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Antigo e Aceito. Desde sua fundação, há quase duas 
décadas, ressalta-se o empenho de ambos Supremos 
Conselhos, de parte de seus Soberanos Grandes 
Comendadores, para a excelência na realização das 
Sessões do Sublime Capítulo.

A sequência de reuniões semestrais, apenas, 
teve interrupção, devido à pandemia da Covid-19, o 
que impossibilitou sua realização, até então. Sua 
última Sessão aconteceu em Toledo, na Espanha, 
em novembro de 2019 e, neste ano de 2022, seus 
trabalhos retornam com força e vigor, na cidade de 
Oeiras, em Portugal.

Sublime Capítulo Rosa Cruz Ibéria nº 11

Pintura “Os Três Irmãos”, no teto da Sala da Concórdia, com o Marquês do Pombal, ao centro, 
ladeado por Francisco Mendonça e Paulo de Carvalho e Mendonça, em Cadeia de União.

Oeiras é uma vila portuguesa, com apenas 
45,88 km², sede do município de Oeiras, situado no 
distrito e área metropolitana de Lisboa, sendo um dos 
municípios da primeira coroa da capital. Perto das 
cidades de Lisboa, Sintra e Caiscais, constitui-se em 
um polo econômico autônomo, sendo um dos mais 
ricos e desenvolvidos municípios da Península Ibérica 
e da Europa, com o maior rendimento per capita de 
Portugal, o 2º com maior poder de compra e o 2º 
município em arrecadação de impostos, em Portugal.

Posiciona-se como um destino de excelência 
para investimentos que criem valor acrescentado para 
a região. Por essas razões, Oeiras é apelidada como 
o “Vale do Silício” da Europa, principalmente, devido 
ao grande dinamismo do seu tecido empresarial, o que 
atrai muitas multinacionais. O nível econômico está, 
diretamente, ligado com os estudos e essa relação 
mostra que, Oeiras é, também, a maior concentração 
de população com estudos superiores e a área de 
Portugal com a mais baixa taxa de população sem 
estudos.

A “Festa da Ordem” teve como palco o Palácio 
do Marquês de Pombal, na cidade Oeiras. Essa notável 
edificação, também, chamada de Palácio do Conde 
Oeiras, é um solar típico erguido na segunda metade 
do século XVIII, possuindo elementos arquitetônicos 
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e artísticos raros e de grande beleza, localizado no 
centro histórico da cidade. 

O palácio situa-se naquilo que era antes 
a imensa quinta senhorial, em um espaço com 
magníficos jardins e marcos arquitetônicos de beleza 
rara e singela, como a Cascata dos Poetas ou Gruta 
Nobre, adornada com os bustos dos quatro poetas 
preferidos de Pombal, entre eles Camões e Virgílio. 
Era nos jardins em torno do palácio que se realizavam 
os eventos culturais: teatro, bailado, música, etc., e 
que se realizam, ainda, no presente, sobretudo no 
Verão.

Recebe esse nome por ter servido de residência 
oficial de Sebastião José de Carvalho e Melo, o Conde 

de Oeiras e primeiro Marques de Pombal. Também, 
foi residência de verão do rei D. José – o Reformador, 
que reinou em Portugal e Algarves de 1750 até sua 
morte em 1777.

Na quinta-feira (05), na parte da manhã, a 
Comitiva Brasileira teve a oportunidade de fazer uma 
visita no Rio D’Oro, no Porto, e ao Castelo de Tomar. 
O Castelo é uma edificação templária que integra o 
grande conjunto arquitetônico do Convento de Cristo, 
localizado no Conselho de Tomar, no distrito de 
Santarém, a 137 km de distância de Lisboa. Construído 
por Dom Gualdim Pais - um cruzado português, frade 
templário, Mestre dos Cavaleiros Portugueses do 
Templo, e fundador das cidades de Pombal e Tomar, 
esse castelo medieval edificado em 1º de março de 

O Soberano Grande Comendador em visita ao Castelo Templário de Tomar, no conjunto arquitetônico do Convento do Cristo, edificado em 1160.

Castelo de Tomar e o Convento do Cristo - patrimônio mundial da UNESCO. O Soberano Grande Comendador no Porto, às margens do Rio D’Oro.

foto - Sandro Alex, 33°

foto - Sandro Alex, 33°https://pt.wikipedia.org/wiki/Castelo_de_Tomar
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1160, é um convite a mergulhar na história da Ordem 
dos Templários, em Portugal.

De arquitetura militar nos estilos românico, 
gótico e renascentista, o castelo foi palco da resistência 
templária frente à contraofensiva do Califado de 
Almóada. Com a extinção da Ordem, passou a ser 
a sede da Ordem de Cristo, a partir 1357, sendo 
residência do Infante D. Henrique de Sagres – o 
Navegador, Grão-Mestre da Ordem.  

Na sexta-feira (06), às 19h30, as delegações 
foram recepcionadas no Palácio do Marquês de 
Pombal, com uma breve alocução de boas-vindas 
do Exmº Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Oeiras, o jurista e Irmão Isaltino Afonso Morais, quando 
foi oferecido um Jantar de Honra aos participantes, na 
Adega do Palácio.

No dia seguinte (07), na parte da manhã, os 
participantes foram conduzidos a um Passeio Cultural, 
no Parque dos Poetas, conhecendo o Templo da 
Poesia, em visita guiada. Trata-se de um parque 
urbano da cidade de Oeiras, a 900 metros da estação 
de Paços dos Arcos, ocupando uma área de 22,5 
hectares, com esculturas em homenagem a poetas 
da língua portuguesa. O Templo da Poesia, o Estádio 
Municipal de Oeiras e a Fonte Cibernética fazem parte 
do conjunto de elementos que compõem o parque. A 
Alameda dos Poetas é o percurso central do parque, 
onde se caminha sobre lajes com poemas.

O Parque é um projeto da Câmara Municipal de 
Oeiras, construído durante um dos três mandatos de 
seu atual presidente, o Irmão Isaltino Afonso Morais, 
que fez nascer o Parque dos Poetas.

Posteriormente, o passeio se estendeu aos 
jardins do Palácio do Marquês de Pombal, finalizando 
na adega do Palácio, com a degustação de saborosos 

Parque dos Poetas
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foto - Sandro Alex, 33°
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vinhos. Destaca-se o vinho de Carcavelos, um 
verdadeiro tesouro histórico, que remonta do século 
XV, mas foi com o Marquês de Pombal, o primeiro 
Conde de Oeiras, que a região atingiu seu apogeu na 
produção vinícola. No século passado, com a expansão 
da área urbana, a região vinícola foi quase extinta. A 
partir da década de 1980, a Câmara Municipal iniciou 
um plano de replantio das vinhas, da recuperação das 
adegas e da quinta do palácio. 

Em Oeiras, a sua produção é feita, 
essencialmente, na Adega do Casal da Manteiga, 
seguindo-se o envelhecimento, entre sete a quinze 
anos, em pipas de madeira selecionadas, para que 
o vinho consiga obter as tais características que 
o diferenciam de outros. Os vinhos de Carcavelos 
Villa Oeiras (Doce, Meio Doce, Meio Seco e Seco) 
convidam à harmonização com queijos, a queijada de 
Oeiras e um suspeito pastel de vinho de Carcavelos.

Às 13h, foi oferecido um Almoço Fraternal aos 
participantes na Adega do Palácio. Por volta das 15h 
os participantes retornaram ao Hotel, onde os Irmãos 
se prepararam para a sessão do Sublime Capítulo 
Rosa Cruz Ibéria nº 11.

A Sessão do Sublime Capítulo Rosa Cruz Ibéria 
nº 11 foi presidida pelo Soberano Grande Comendador 
de Portugal, o Ilustre e Poderoso Irmão Manuel Alves de 
Almeida, 33°. Registramos as presenças das seguintes 
autoridades maçônicas: os Soberanos Grandes 
Comendadores, os Ilustres e Poderosos Irmãos Manuel 
Alves de Almeida, 33° (anfitrião); Jorge Luiz de Andrade 
Lins, 33° (Brasil); Aires Sarto Gandhi Fernandes, 33° 
(Moçambique); Marian Toth, 33° (Eslováquia); Gian-
Paolo Barbi, 33° (Itália). O Lugar Tenente Comendador 
da Eslováquia – Slavomir Mlady, 33°; o Grande 
Secretário Geral do SC para Portugal e Membro da 
Câmara Municipal de Oeiras – Antônio Balcão Vicente, 
33°; Isaltino Morais – Exm° Presidente da Câmara 
Municipal de Oeiras (governante da cidade); e o Grão-
Mestre da Grande Loja de Portugal - Armindo Carlos 
Cortez de Azevedo, 33°. 

O evento reuniu cerca de uma centena de 
Irmãos, grande parte da administração dos Supremos 
Conselhos de Portugal e Espanha. Além das presenças 
do Grão Patriarca Regente do Rito Adonhiramita; do 
Grão-Mestre da Ordem dos Templários de Portugal; 
do Grão-Mestre do Exaltado Conselho Críptico 
de Portugal; do Sumo Sacerdote do Real Arco de 

O Soberano Grande Comendador Jorge Lins, 33°, acompanhado do Soberano Grande Comendador e do Lugar Tenente Comendador do SC da Eslováquia.

foto - Sandro Alex, 33°
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Portugal; do Grão-Mestre da Ordem Grão Priorado da 
Lusitânia (RER).

Na oportunidade, o Soberano Grande 
Comendador foi agraciado com a outorga do título de 
Soberano Grande Comendador de Honra do Supremo 
Conselho para Portugal. Em retribuição a honraria 
recebida, o Soberano Grande Comendador ofertou um 
mimo ao Ilustre e Poderoso Manuel Alves de Almeida, 
33° - Soberano Grande Comendador de Portugal.

O evento, mais uma vez, deixou claro a união 
da Maçonaria Ibérica e a importância de seus laços 
fraternais, em especial, nesse momento conturbado 
atual da humanidade, o que foi enfatizado por discursos 
de Soberanos Grandes Comendadores presentes à 
“Festa da Ordem”.

Excepcionalmente, a próxima edição desse 
evento, somente, acontecerá no ano de 2023, em 
Catargena, na Espanha, promovida pelo Supremo 
Consejo del Grado 33 y Ultimo del REAA para España, 
nos dias 05 e 06 de maio. 

O nosso Supremo Conselho tem participação 
efetiva nas edições do Sublime Capítulo Rosa Cruz Ibéria 
nº 11, por sua grande expressão no cenário maçônico 
mundial, além dos laços de origem com o Supremo 
Conselho para 
Portugal, por 
ter sido o 
nosso Supremo 
Conselho que 
c o n c e d e u 
a Carta de 
A u t o r i z a ç ã o 
para sua 
fundação. 

N o 
domingo, dia 08 
de maio, à noite, 
a Comitiva 
do Supremo 
C o n s e l h o 
embarcou de 
volta ao Rio de 
Janeiro. 

O Soberano Grande Comendador sendo agraciado com a outorga do título de Soberano Grande Comendador de Honra do SC para Portugal.

O Soberano Grande Comendador entrega um mimo ao SGC do SC para Portugal.
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Solstício de Verão
Supremo Consiglio del 33º e Ultimo Grado Del Rito Scozzese Antico 

ed Accettato Per La Giurisdizione Massonica Italiana

Dando continuidade à agenda internacional do 
Supremo Conselho, o Soberano Grande Comendador 
- o Ilustre e Poderoso Irmão Jorge Luiz de Andrade 

Lins, 33°, acompanhado do Poderoso Irmão Sandro Alex de 
Oliveira Tavares, 33° - Assistente de Relações Exteriores 
do Supremo Conselho, embarcaram na terça-feira, dia 07 
de junho de 2022, no Aeroporto Internacional do Rio de 
Janeiro – Tom Jobim, com conexão em Lisboa, Portugal, e 
com destino à Roma, a fim de participarem da Celebração 
do Solstício de Verão, evento promovido pelo  Supremo 
Consiglio del 33º e Ultimo Grado Del Rito Scozzese Antico 
ed Accettato Per La Giurisdizione Massonica Italiana, 
realizado no período de 10 a 12 de junho.

Roma é uma cidade que dispensa maiores 
apresentações, já que sua história é parte da história mundial, 
abrangendo 28 séculos. Fundada em 753 a.C., o local já era 
habitado há muito mais tempo, por cerca de três milênios, 
embora haja evidências arqueológicas da ocupação humana 
da área de Roma há, aproximadamente, 14.000 anos, sendo 
uma das cidades mais ocupadas continuamente da Europa. 
Sua população teve origem nos latinos, etruscos e sabinos.

A cidade de Roma, também, é chamada de Capital 
do Mundo, e foi chamada pela primeira vez de “Cidade 
Eterna” pelo poeta romano Tibulo, no século I a.C., e a 

expressão, também, foi adotada por personagens da 
história romana, como Ovídio, Virgílio e Lívio. Considerada 
o berço da cultura e da civilização ocidental e cristã e o 
centro da Igreja Católica.

Dentro da cidade de Roma está localizado o menor 
país do mundo, o Vaticano, um país independente, sendo o 
único exemplo no mundo de um país dentro de uma cidade. 
Devido à sua localização geográfica, é, muitas vezes, 
referida como a “Cidade das Sete Colinas”, localizada na 
porção centro-oeste da Península Itálica, ao longo das 
margens do rio Tibre. 

Tornou-se, sucessivamente, a capital do Reino 
Romano, da República Romana e do Império Romano, 

foto - Camille Panzera

foto - Sandro Alex, 33°
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sendo considerada por muitos como a primeira cidade e 
metrópole imperial. Dada sua importância, a queda do 
Império Romano marcou o início da Idade Média (476 d.C.), 
marcada pela destituição do Imperador Rômulo Augusto 
por Odoacro, líder do povo hérulo.

A Comitiva desembarcou no Aeroporto Internacional 
de Roma – Leonardo Da Vinci, às 11h20 do dia seguinte 
(08), dirigindo-se ao Hotel Albergo Santa Chiara, no Centro 
Histórico de Roma, para merecido descanso.

O Centro Histórico de Roma é um livro de pedra que 
expõe a história viva da humanidade. Declarado Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO, abrangendo uma área de 
cerca de 20 Km², com 25.000 sítios e locais arqueológicos 
importantes: o “Coliseu” - uma das 7 Maravilhas do mundo 
moderno; o “Pantheon”, um dos maiores feitos da Roma 
Antiga; a exuberante e famosa “Fontana di Trevi”; o “Foro 
Romano”, onde acontecia a vida pública e religiosa da Roma 
Antiga; o “Vaticano e a Basílica de São Pedro”; diversas 
basílicas, praças e tantas outras atrações.

O Supremo Consiglio del 33º e Ultimo Grado Del 
Rito Scozzese Antico ed Accettato Per La Giurisdizione 

Massonica Italiana possuí em seu quadro 22 Membros 
Efetivos e cerca de cinco mil Irmãos. A sede do Supremo 
Conselho italiano está instalada em um prédio construído 
em 1563, como um dos três palácios construídos pela 
família napolesa Petroni. Mais tarde, em 1737, o prédio foi 
incorporado ao Palácio vizinho “Palazzo Petroni Borgnana”, 
ao lado do “Palazzo Petroni Cenci Bolognetti”.

Na sexta-feira (10), ao longo do dia, foi realizado o 
registro das delegações estrangeiras de diversos países. A 
Abertura da Celebração do Solstício de Verão teve início às 
19h, no Teatro Centrale, Via Celsa, quando foi oferecido um 
Coquetel de Boas Vindas, de parte do Soberano Grande 
Comendador anfitrião, o Ilustre e Poderoso Irmão Gian-
Paolo Barbi, 33°, a todos os participantes.

Além do Ilustre e Poderoso Irmão Jorge Luiz de 
Andrade Lins, 33° - Soberano Grande Comendador (Brasil), 
estiveram presentes ao evento, Soberanos Grandes 
Comendadores e Representantes de Supremos Conselhos 
de 21 países. 

Supremo Consiglio del 33º 
e Ultimo Grado Del Rito 

Scozzese Antico ed Accettato 
Per La Giurisdizione Massonica 

Italiana

A programação constava de visitação guiada ao Palazzo Doria Pamphilj. O SGC Jorge Lins, 33° (Brasil) e o SGC Gian-Paolo Barbi, 33° (Itália).

foto - SC da Itália

foto - Sandro Alex, 33°
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No sábado (11), na parte da manhã, constava 
da programação a visitação guiada ao Palazzo Doria 
Pamphilj, a 450 metros do Hotel. Na parte da tarde, às 15h 
foi realizada, no Salão Rome Cavalieri, nas dependências 
do Waldorf Astoria Hotel & Resort, em Sessão Ritualística, 
no Grau 4° - Mestre Secreto, a Celebração do Solstício de 
Verão 2022, sob a presidência do Ilustre e Poderoso Irmão 
Gian-Paolo Barbi,33° - Soberano Grande Comendador, que 
reuniu Irmãos dos mais diversos Graus do REAA, todas 
as 21 delegações estrangeiras, totalizando mais de 1.000 
Irmãos presentes àquela memorável Sessão.

À noite, às 20h30, foi oferecido um Jantar de Gala, 
no Salão Michelangelo, nas dependências do Waldorf 
Astoria Hotel & Resort para todos os presentes.

A Comitiva Brasileira despediu-se de Roma 
no domingo (12), embarcando para o Rio de Janeiro e 
desembarcando no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no 
dia seguinte (13), cumprindo mais um evento internacional 
da agenda de atividades do Supremo Conselho. 
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O Soberano Grande Comendador Jorge Lins, 33° e demais Soberanos Grandes Comendadores dos Supremos Conselhos participantes do evento.

SGC Jorge Lins, 33°, acompanhado dos Soberanos Grandes Comendadores do Paraguai, dos EUA - Jur. Sul e esposa, e do Ex SGC da Itália, no Jantar de Gala de Confraternização.
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Comendas dos Altos Corpos

As novas Comendas para os Irmãos das Lojas de 
Perfeição, Capítulos Rosa Cruz, Conselhos Kadosh e 
Consistórios são verdadeiras jóias, à altura daqueles 
que se dedicam ao estudo dos Altos Graus.
Banhadas a ouro e cunhadas, primorosamente, em 
ambas as faces, apresentam-se com fino acabamento, 
sendo, seu uso, motivo de orgulho para os Irmãos!

Comenda 
do Grau 33°

Reverso               Anverso 

Reverso               Anverso Reverso               Anverso 

A Comenda do Grau 
33° trabalhada com 
esmero, tanto na 
cunhagem quanto no 
acabamento, dignifica 
o Grande Inspetor 
Geral da Ordem.

R$ 140,00
(frete não incluso)

R$ 85,00
(frete não incluso)

www.sc33.org.br

Capítulo RosaCruzLoja de Perfeição

Conselho Kadosh Consistório

Reverso               Anverso 
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