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“O  primeiro dever do ho-
mem para consigo mesmo 
é de instruir-se, o primeiro 
dever do homem para com 

seus semelhantes é 
de instrui-los”

Emile Littré
(Iniciado na Ordem na pro-

vecta idade de 75 anos)

Não é exagero dizer que 
nos 145 anos de existên-
cia desta laboriosa Ofici-
na, sua história funde-se 

com a história de nossa cidade. Desde 
sua fundação no ano de 1871, imbu-
ídos em levar progresso para nossa 
cidade e educação à população, ma-
çons de boa cepa como Francisco Bar-
bosa Lima, fundador e primeiro Vene-
rável Mestre da nossa Augusta Loja, 
dedicaram-se a difundir os preceitos 
da Ordem.

No ano de 1896, a ARLS “Amor 
à Virtude” já era mantenedora de 
uma escola gratuita para os menos 
favorecidos, começa sua ação social 
educativa. Homens de visão muito à 
frente de seu tempo perceberam que 
o progresso só viria através da edu-
cação e empenharam-se neste traba-
lho.  O comportamento moral e ético 
nos segmentos vitais e lideranças de 
nossa cidade  passa a ter a influência 
de homens forjados dentro de nossa 
Loja, segundo os princípios gerais da 
Ordem. 

Conforme farta documentação, hoje 
no nosso Memorial, podemos cons-
tatar a ação educativa dos  IIrs.´.  da  
ARLS “Amor à Virtude”, no decorrer 
deste período, com um expressivo 
número de alunos que passaram pela 
escola mantida pela Loja. Destaca-se 
também a atuação da Loja na distri-
buição de material escolar para alu-
nos necessitados das escolas públicas, 
por um longo período de tempo, e a 
concessão de bolsas de estudo para 
universitários.  Desenvolve concomi-
tantemente de maneira exemplar a 
benemerência e trabalhos em prol da 
comunidade, por um ideal sem inte-
resse, de homens virtuosos, de ma-
neira anônima.

É temerário enumerar fatos, definir 
exemplos, da homérica atuação da 
ARLS “Amor à Virtude” ao longo da 
história da nossa cidade e das  Lojas 
que caminharam paralelas, seja pela 
infinidade deles, ou pelo risco da 
omissão. Da mesma forma citar no-
mes, pelos mesmos motivos, de uma 
extensa legião de heróis anônimos  
que fazem parte da galeria de  IIrs.´. 
benfeitores, desde a fundação até os 
dias de hoje. Somente para exemplifi-

car estas ações citamos nestas linhas 
a COLFRANSAN, banco de sangue, 
mantido pela ARLS “Amor à Virtude”, 
que por mais de uma década aten-
deu Franca e região e por ocasiões 
até São Paulo, isto no campo da uti-
lidade pública,  e que por conta do 
surgimento da AIDS e terapias novas 
da Hematologia encerrou suas ativi-
dades repassando ao Corpo de Bom-
beiros um cadastro com 5.000 fichas 
de doadores. No campo da beneme-
rência concretizou a Feira da Fraterni-
dade que se tornou realidade graças 
a ação de IIrs.´. dedicados de nossa 
Loja; na educação é do conhecimento 
de todos o belíssimo trabalho, já des-
crito. Mormente nos  dias atuais que 
claramente está havendo uma dege-
neração do tecido social, com nossos 
governantes fazendo  apologia à igno-
rância, temos que reavaliar a atuação 
da Ordem em relação a estes fatos, e 
atuarmos de maneira incisiva no com-
bate ao obscurantismo, como fizeram 
os IIrs.´. que nos antecederam.

Neste dia de gala para nós estamos 
também inaugurando nosso Memo-
rial, e embora o orgulho não seja um 
sentimento próprio dos maçons, nos 
sentimos orgulhosos por termos um 
sonho realizado, sonho que começou 
muito tempo atrás com o Ir.´. Ernes-
to Pini, que começou a escrever a 
história da Loja baseado no seu tes-
temunho e vivência, relatos de anti-
gos IIrs.´., alguns inclusive que foram 
fundadores, e em documentos que 
foram preservados, e posteriormente  
teve continuidade com a perseveran-
ça e trabalho incansável de IIrs.´. do 
quadro até os dias de hoje. Nada mais 
justo para honrar a memória daque-
les que dedicaram parte do tempo de 
suas vidas à ARLS ”Amor à Virtude”. 

Sendo assim, fica registrada nesta 
data, a concreta, efetiva, intensa e 
por que não, gloriosa, participação 
da Loja Maçônica “Amor à Virtude” 
na história de Franca, e sua dedicação 
às causas nobres; aos IIrs.´.  que nos 
antecederam, que construíram nosso 
patrimônio, que nos deram o exem-
plo, e que sempre nortearam suas 
condutas pelos preceitos maçônicos, 
nosso eterno reconhecimento e grati-
dão sem limites.

Luís Antônio da Silveira V.´. M.´.
Franca, 08 de março de 2016   E.´.V.´.
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Na liturgia maçônica a “Ritua-
lística é altamente simbólica” 
e apresenta inúmeras ale-

gorias com ensinamentos para a for-
mação do ser humano. Uma das pri-
meiras, a Pedra Bruta como sendo o 
aprendiz. Uma pedra sem forma que 
deve ser trabalhada, a partir das “Lu-
zes recebidas no Templo”, trabalho 
esse que, sobretudo, se transformará 
em uma árdua tarefa moral e espiri-
tual a ser cumprida em todos os dias, 
por meio do importante, exaustivo e 
eterno Aprendizado. 

Ao comemorarmos 145 anos de 
existência, podemos nos questionar, 
valeu a pena? Quais ensinamentos 
ficaram nos corações? As alegorias 
cumpriram seus objetivos? Os ho-
mens que por aqui passaram se dei-
xaram moldar pela filosofia do “ser 
maçom”? Homens livres e de bons 
costumes?

O que significa compreender a pe-
dra bruta até ser polida?

“Se queremos progredir, não deve-
mos repetir a história, mas fazer uma 
história nova”,  já dizia Mahatma Gan-
dhi.

Se olharmos para a pedra bruta e 
não entendermos seu significado, de 
nada adiantou, não mudamos nossa 
história, porém se aceitarmos que 
somos esta pedra bruta, com nossos 
defeitos e virtudes, que precisamos 
aparar suas arestas dando um neces-
sário polimento, mudando comporta-
mentos, significa que estamos com-
preendendo nosso papel no mundo, 
fazendo uma nova história. 

Todo aquele que realizar esse des-
baste, se tornará, certamente, um 
homem novo mais perfeito, enquanto 
o permita a natureza humana. Esse 
homem mais perfeito que vive em 
sociedade, busca a construção de 
seu Templo Ideal, mas tem consciên-
cia que ninguém consegue construir 
nada sozinho. Porque sempre terá a 
necessidade do sincero e útil apoio de 
seus pares. 

Milhares de maçons que passaram 
por esta Loja Amor à Virtude, neste 
longo tempo, fizeram a diferença e 
formaram opiniões na construção do 
tecido social. 

O presente e o futuro se apoiam 
sobre cada maçom nesta responsa-
bilidade de dignificar os ideais de ho-
mens livres e de bons costumes.

A Maçonaria como fonte cristalina 
de sabedoria, nos ensina que a vida é 
uma evolução a partir da Pedra Bru-
ta, que vamos lapidando aos poucos, 
nosso coração vai evoluindo em busca 
da harmonia em si mesmo e com os 
irmãos, porque “é bom e agradável 
viverem unidos os irmãos”. Aparamos 
nossas arestas na convivência tole-
rante das realidades em nossa volta. 
Cada um busca seu aperfeiçoamento 
da forma  que desejar,  porém é ne-
cessário que ninguém fique parado 
à beira do caminho, porque a huma-
nidade precisa de mais fraternidade, 
igualdade e liberdade.

Desejamos que esta Loja Amor à Vir-
tude continue cumprindo seu papel 
na construção do ser humano e da 
sociedade por todo o sempre.  

Ir.: Clésio Antonio Dourado
A.: R.: L.: S.: AMOR À VIRTUDE 

145 anos da 
A.: R.: L.: S.: 
Amor à Virtude 
transformando 
a pedra bruta 
em polida
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Centenária 
Amor à Virtude

Como delegado da 14ª Região Maçônica abrangen-
do (Franca, Ituverava e Igarapava) e em nome de 
nosso Sereníssimo Grão Mestre, Ir.: Jurandir Alves 

de Vasconcelos, cumprimento a Loja Maçônica Amor à 
Virtude pelos 145 anos de marcante existência , Coluna 
Mestra da Maçônaria francana e brasileira.

Iniciado nesta Augusta Loja na primeira turma, após seu 
Primeiro Centenário, muito me orgulho em pertencer ao 
seu quadro de obreiros.

Disse certa fez o Conego Januário da Cunha Barbosa: 
“Filha da Ciência e da mãe da Caridade, fossem todas as 
Instituições como tu, Santa Maçonaria... e os povos vi-
veriam uma nova idade de ouro; Satanás não teria mais 
o que fazer na terra e Deus teria em cada homem um 
eleito”.

Se a Maçonaria nada mais tivesse em me oferecer que a 
amizade desinteressada de seus Irmãos... somente isso já 
seria o suficiente. Mas, além disso, tenho que:

A escola que me ensina a Moral e a Virtude... o aperfei-
çoamento interior que me traz a paz e a alegria de viver... 
E mais ainda...  À fé que me une ao GRANDE ARQUITETO 
DO UNIVERSO, que é Deus.

Por benevolência de meus Irmãos ocupei a Venerância 
quando a Loja completou seus 110 anos.

Há mais de 30 anos tenho tido a confiança de nossos 
Sereníssimos Grão Mestres de representá-los em nossa 
região.

Parabéns Amor à Virtude pelos 145 anos de existência, 
pelos inúmeros frutos conseguidos.

Um ano mais conta hoje esta agremiação benemérita; 
um ano a mais de existência ela assinala em sua rica his-
tória imaculada e gloriosa; um ano a mais de prestatíssi-
mos serviços na sua generosíssima missão.

Peço ao Grande Arquiteto do Universo que continue a 
derramar as suas bênçãos sobre nós... sobre todos nós.

E que continuemos, pois trabalhando... na árdua tarefa 
de edificação do nosso Templo Interno, estreitando, cada 
vez mais, os laços de fraternidade que nos unem.

Ir.: Saul Luíz Cavalcanti
Delegado Regional da 14ª Região Maçônica do GOP 
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Buscando preservar a belíssima história da Loja Amor à Virtu-
de, orgulho dos maçons de Franca e Região, por onde pas-
saram inúmeras personalidades que ajudaram a construir a 

cidade de Franca, alguns como: Francisco Barbosa Lima (1º Venerá-
vel), Dr. Júlio Cardoso, Cel. Francisco Martins, Sabino Loureiro, Célio 
Garcia,  Geraldo de Andrade Ribeiro, Domingos  Alarcon, Domingos 
Rodrigues, Chico Adelino, Ernesto Pini, Admar Constantino, Elias 
Nassif,  Aristides Leão, Dr. Flávio Rocha e muitos outros. 

O projeto foi iniciado na gestão do Venerável Ir.: Carlos Frederi-
co Mantovani Albuquerque, com a reforma do espaço físico para 
abrigar a biblioteca, o memorial e atendimento de exigências le-
gais para saídas de emergências; na gestão do Venerável Ir.: Clésio 
Antônio Dourado houve a mudança da biblioteca e a construção 
dos móveis para o acervo, em sessão do dia 22/07/2014   foi  apro-
vado por unanimidade  que o  Acervo histórico seria denominado 
“MEMORIAL “CARLOS EDUARDO LIMA” . Na gestão do Venerável 
Ir.: Luis Antônio da Silveira, procedeu-se a pesquisa e levantamento 
dos documentos históricos para compor o MEMORIAL desta Loja 
centenária. 

Encontram-se expostos documentos históricos muito importan-
tes, como o primeiro Livro Sagrado usado pela Loja, edição de 1866, 
o Manual Maçônico de 1861, obra completa do REAA de autoria de 
Andrés Cassard,  recibos datados de 1874,  espadas do tempo do 
Império, e outros objetos. Livros de presenças dos irmãos nas ses-
sões e livros de atas dos primórdios dos trabalhos maçônicos. Re-
gistros da Escola de Alfabetização “Sabino Loureiro” de 1890. Docu-
mentos com assinatura do Imperador D. Pedro II, alfaias de Irmãos 
dedicados, fotos de eventos ao longo do tempo e muitos outros 
documentos à disposição dos irmãos e interessados para pesquisas. 
Estamos passando a limpo o passado de nossa querida Loja.

Acervo 
histórico da 

A.: R.: L.: S.: 
Amor à Virtude 
se encontra no 

Memorial 
“Carlos 

Eduardo Lima”
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Lojas 
Maçônicas 

homenageiam 
os 145 anos da 
Amor à Virtude

Prezado Venerável Mestre 
e Irmãos do Quadro da ARLS 
“Amor à Virtude”

 
Os Obreiros da ARLS “22 de 

Fevereiro de Franca” têm a 
imensa satisfação de cumpri-
mentar a Oficina pela passa-
gem dos 145 anos de existên-
cia. A trajetória e os legados 
deixados até então demons-
tram quão importante para a 
Maçonaria não só em nosso 
Oriente, mas para a Ordem em 
Geral. 

 Mesmo assim, não podíamos 
deixar de trazer nossa mensa-
gem de gratidão pelos serviços 
prestados e que, certamen-
te, continuarão a fazer parte 
do cotidiano social, profano e 
maçônico, sempre guiado pela 
Liberdade, Igualdade e Frater-
nidade.

 O nosso muito obrigado por 
tudo, estamos e estaremos à 
disposição no que pudermos 
colaborar para que a grandiosi-
dade dessa ARLS perdure sem-
pre sob as graças e proteção do 
GADU.

Carlos Alberto Frare
Loja “22 de Fevereiro 

de Franca”

A Loja Maçônica “União Igarapavense” nº 033, por intermédio de 
seus IIr.: vêm parabenizar a Loja Maçônica “Amor à Virtude” pelos 
seus 145 anos de existência e, ao mesmo tempo, agradecer o cari-
nho com que nos acolhe quando participamos de seus trabalhos. 
O nosso agradecimento é muito intenso, pois há mais de 35 anos 
que os irmãos igarapavenses participam ativamente com os irmãos 
daquela Oficina, bem como, com os irmãos dos Altos Graus Filosó-
ficos. A eles o nosso eterno agradecimento.

Nélio Machado
Loja União Igarapavense

  A  A.:R.:L.:S.: “ Estrela da 
Franca nº 3962 ”, em nome de 
todos os Obreiros desta Ofici-
na, temos  o orgulho e o prazer 
de parabenizar a Loja Maçôni-
ca Amor à Virtude pelos seus 
145 anos de fundação.

Venho por meio deste, enviar 
o nosso TFA ao Ven.: Mestre de 
Oficio, o Ir.: Luiz Antônio da Sil-
veira e a todos os demais IIr.: 
desta Oficina. 

Fundada em 08/03/1871, 
onde grandes homens e ben-
feitores da humanidade se 
dedicaram e dedicam para o 
progresso de nossa cidade de 
Franca. 

Gostaria de citar apenas uma, 
das inúmeras benfeitorias rea-
lizadas pelos IIr.: desta Oficina:

A Santa Casa de Misericórdia 
de Franca, fundada pelo Padre 
Candido Martins da Silveira 
Rosa em 1894, segundo consta 
no primeiro livro de atas. A ati-
vidade da primitiva Irmandade 
se desenvolveu desde sua ins-
talação, construindo o primei-
ro prédio – sede e Hospital, do 
qual resta a administração do 
atual CTI; apesar de não cons-
tar do arquivo da Fundação, 
este edifício, cuja planta teria 
sido projetada sob orientação 
do Ir.: Dr. Jonas Deocleciano 

Ribeiro.
Desde a sua fundação, muitos 

IIr.: desta Oficina tiveram e con-
tinuam tendo uma grande parti-
cipação e vivência nesta institui-
ção. Dentre eles estão os IIr.:  

Dr. Alcino Conrado; Dr. Antô-
nio Ricardo Pinho; Dr. Juquinha 
Conrado; Dr. Antônio Petráglia; 
Dr. José Mathias Vieira; Dr. Fer-
nando Faleiros da Lima; Dr. Al-
pheu Diniz da Silva; Dr. Luiz Co-
elho; Dr. Thomaz Novelino, Dr. 
Luis Gomes; Dr. Waldomiro Luz 
Paiva; Dr. Breno Lima Palma; Dr. 
Valeriano Gomes do Nascimento 
e outros.

Mostrando assim de manei-
ra enobrecedora abnegação de 
inúmeros confrades médicos, 
que tem prestado o melhor de 
seus serviços, demonstrando 
um desprendimento digno e ele-
vado que o sacerdócio médico 
tem tido nesta Casa de Caridade, 
uma prática louvadíssima.          

Agradecendo pela oportunida-
de que nos deram, em participar 
desta grande homenagem, rece-
bam os nossos sinceros votos de 
estima e apreço a todos os IIr.: da 
Loja Amor à Virtude.

Carlos Magno Junqueira Carrijo
Loja “Estrela da Franca”

 



Amor à Virtude / 145 anos

9

145 anos... idade que muitas 
cidades da região ainda não 
possuem.

Grandes benfeitores da socie-
dade já ocuparam tais fileiras, 
enriquecendo as Colunas des-
ta Oficina e consequentemen-
te fortalecendo a cidade de 
Franca e a maçonaria brasileira 
como um todo.

Que os exemplos dos IIr.´. 
que contribuíram com a Loja 
ao longo deste tempo possam 
inspirar os atuais Obreiros a 
seguirem firmes nos ideais da 
Arte Real, baseando-se sempre 

Igor Pogetti Junqueira
Loja Franca do Imperador

em princípios retos e condizen-
tes com os ensinamentos ma-
çônicos. Sempre que a incerteza 
estiver presente, busquem nesta 
linda história a energia necessá-
ria para lapidar as asperezas que 
ainda habitam o íntimo do ser 
humano.

Que as láureas do passado sir-
vam de alicerce para o presente 
que aí está e para o futuro que 
virá. 

Fraternal abraço,

  Menos de dois anos, sepa-
ram a iniciação do notável Ir.’. 
Rui Barbosa da fundação da 
Loja Amor à Virtude. Ele, ini-
ciado em 01/07/1869 na Loja 
América (Oriente de São Paulo) 
e a Loja Amor à Virtude funda-
da em 08/03/1871 (Oriente de 
Franca).

Acontecimentos maçônicos e 
simultâneos dessa magnitude 
parecem sugerir uma delibera-
ção dos mentores da Maçona-
ria firmada nas reuniões sema-
nais no Oriente Eterno.

Rui Barbosa foi um pensador 
singular, um escritor respeita-
do e um maçom de destaque.  
Uma frase de sua lavra foi a 
escolhida para homenagear o 
145º aniversário de fundação 
da Loja Amor à Virtude:

 “Enquanto Deus nos dê um 
resto de alento, não há que 
desesperar da sorte do bem. 
A injustiça pode irritar-se, por-
que é precária. A verdade não 
se impacienta; porque é eter-
na. Quando praticamos uma 
ação boa, não sabemos se é 
para hoje, ou para quando. O 
caso é que os seus frutos po-
dem ser tardios, mas são cer-
tos. Uns plantam a semente da 
couve para o prato de amanhã, 
outros a semente do carvalho 
para o abrigo ao futuro. Aque-
les cavam para si mesmos. 
Estes lavram para o seu país, 
para a felicidade dos seus des-
cendentes, para o benefício do 
gênero humano”.

Há 145 anos a Loja Amor à Vir-
tude vem semeando sementes 
de carvalho em terras franca-
nas. Sigamos-lhe o exemplo.

Parabéns Loja Maçônica 
Amor à Virtude! São os votos 
da Loja CAMINHO DA LUZ.

Ao ensejo do transcurso do 
145º aniversário de fundação 
da nossa querida Loja Amor à 
Virtude, enviamos o afetuoso 
e fraternal abraço da filha pri-
mogênita, Independência III, 
com nosso reconhecimento 
pela grande obra que realizou 
e ainda realiza ao longo de sua 
existência.

Em 1921 desgarrou-se dessa 
poderosa oficina um grupo de 
dedicados obreiros, forjados 
nos ideais sagrados da maço-
naria universal, os quais, reu-
nidos no dia 18 de outubro, 
no escritório da Farmácia Ítalo 
Brasileira, fundaram a Loja In-
dependência, sob a jurisdição 
do recém-fundado Grande 
Oriente de São Paulo. Foram 
eles: Dr. Onofre Di Giacomo, 
Felício Radesca, Ângelo Pre-
sotto, Antônio Ovídio Borba, 
Estevão Di Giacomo, Alberto 
Ferrante, Olegário José da Sil-
va, Dr. Hortencio Mendonça 
Ribeiro, João Alberto de Faria, 
Francisco Candido Silva e Feli-
ciano Alves de Faria.

Setimio Salerno Miguel
Loja Independência III

Ao longo desses 94 anos, as 
duas oficinas sempre mantive-
ram estreito laço de amizade, 
consideração e respeito mútuo, 
realizando, tantas e tantas vezes, 
brilhantes e proveitosas reuni-
ões conjuntas, onde sempre fi-
cou patente o carinho e a união 
que os IIr:. se dedicam dentro e 
fora da maçonaria. 

Assim é a maçonaria. Forma-
da por homens livres e de bons 
costumes, ela vai se espalhando 
por todo o universo, levando 
seus ideais de liberdade, igual-
dade e fraternidade, objetivando 
a construção de uma sociedade 
mais justa e mais perfeita. E nós, 
meus IIr:., temos o privilégio 
de aqui estarmos, participando 
dessa obra, lapidando nossa pe-
dra bruta, e perpetuando nosso 
nome nos anais das nossas Ofi-
cinas, que hão de perdurar por 
séculos e séculos. Parabéns, ir-
mãos; recebam nossa homena-
gem. Viva a Amor à Virtude!

Cléber Mendonça
Loja Caminho da Luz
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A  A.’.R.’.L.’.S.’. - Fraternidade da Franca em nome do Ven.’. Mestr.’.  
e de todos seus obreiros cumprimentam o Ven.’. Mestr.’. e obreiros 
da A.’.R.’.L.’.S.’.  - Amor à Virtude pelos seus 145 anos de fundação.

Esta oficina é o orgulho da maçonaria Francana, marco do início 
dos trabalhos maçônicos na cidade de Franca. Fundando lojas e tra-
balhando na difusão dos preceitos maçônicos na sociedade, vem 
contribuindo com o seu papel no avanço das questões morais.

Osmil Cintra
Loja Fraternidade da Franca

Nestes 145 anos de existência 
da Loja Maçônica Amor à Virtu-
de o peso de escrever algumas 
linhas para ilustrar a revista em 
edição comemorativa é quase 
tão grande quanto ao de ter o 
primeiro malhete de uma oficina 
em mãos. Participar de qualquer 
sessão no templo da Loja Amor à 
Virtude e em especial caminhar 
pela sala dos passos visualizan-
do as fotografias de Mestres Ins-
talados nos momentos que an-
tecedem qualquer reunião nos 
inunda de inspiração e respeito. 
A Loja Maçônica Amor à Virtu-
de com certeza foi, está sendo 
e continuará a ser por mais um 
par de séculos um grande celei-

Alan Bazalha
Loja Liberdade e Justiça

ro de formação e aprimoramen-
to de homens livres e bons cos-
tumes de Franca e Região, que 
efetivamente fazem por merecer 
o título de “construtores sociais” 
que todos os maçons devem ter 
por norte em sua senda pessoal 
e social em constante desbastar 
da pedra bruta de cada um. Nós, 
os obreiros da Loja Maçônica Li-
berdade e Justiça, rogamos ao 
Grande Arquiteto do Universo os 
maiores votos de sucesso e cons-
tante trabalho ao Farol da Maço-
naria Francana que é a Loja Ma-
çônica Amor à Virtude. S.’.F.’.U.’. 

Neste dia 08/03/2016, nós, os 
obreiros da Augusta e Respei-
tável Loja Simbólica Acadêmica 
Luz, Vida e Amor gostaríamos de 
render uma sincera homenagem 
aos pioneiros, que tanto acre-
ditaram em um sonho, tornan-
do real a Maçonaria francana, 
e também aos obreiros que ao 
longo destes 145 anos, mantive-
ram acesa a luz deste ideal, tudo 
isso feito com ardor, trabalho, 
dedicação e muito, muito amor. 

Assim, acreditando que esta 
distinta Oficina vem protagoni-

César Coelho Vieira
Loja Acadêmica Luz, 

Vida e Amor

zando, mais do que uma história, 
uma saga de lutas pela Maçona-
ria, pela Nação brasileira e pela 
sociedade francana, nós deseja-
mos que a Augusta e Respeitável 
Loja Simbólica Amor à Virtude se 
renove todos os anos e perpe-
tue esta saga sob as bênçãos do 
G.:A.:D.:U.:. Parabéns.

  Uma das maiores belezas da 
humanidade, destacando-se en-
tre outras, é a Maçonaria. E os 
maçons, apesar dos defeitos que 
podem ter como homens estão 
perenemente em busca da per-
feição, procurando desenvolver 
suas virtudes no intuito de bus-
car o bem estar da Pátria e da 
Humanidade. Por isso o amor 
se torna o bem supremo, pois é 
paciente e benéfico... folga com 
a verdade, tudo desculpa, tudo 
crê, tudo espera... é a maior das 
virtudes (cf I Corintíos 13).

Ao iniciar pelo seu próprio 
nome – Amor à Virtude – esta 
Loja Maçônica que se aproxima 
de seu sesquicentenário, com-
pletando 145 anos de discretos, 
mas profícuos trabalhos têm 
contribuído sobremaneira com a 
história de Franca. É considerada 
loja-mãe de tantas outras, o que 
comprova suas efetivas ações. A 
Loja Maçônica Fênix, de Patrocí-
nio Paulista, presta a tua home-
nagem a tão exemplar atuação, 
parabenizando a modelar Loja 
“Amor à Virtude”.

Emerson Alves da Silva
Loja Fênix de Patrocínio Paulista

Cassius Antônio Alves Ribeiro
 Loja Nova Luz de Ituverava

Poucas instituições no Brasil 
podem se dar a honra de com-
pletar 145 anos de existência 
que é o caso da Loja Maçônica 
Amor à Virtude de Franca-SP.

São 145 anos de progresso e, 
sobretudo de aperfeiçoamen-
to dos maçons e de toda a co-
munidade francana e regional.

Parabéns e que o Grande Ar-
quiteto do Universo continue 
a abençoar esta valorosa Loja 
Maçônica.
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  A Vila Franca do Imperador 
ainda não tinha meio século de 
emancipação política quando, 
sob o reinado do Imperador D. 
Pedro II, graças a abnegados Ir-
mãos, cintilou a primeira estrela 
maçônica na terra das Três Coli-
nas, para gáudio de todos os ini-
ciados e abrindo as portas para 
nossos antepassados, que trans-
mitiram o amor fraternal e todos 
os ensinamentos que haurimos 
até hoje, os quais haveremos de 
transmiti-los aos nossos descen-
dentes.

Esse Templo de Virtude que pre-
senciou e participou de grandes 
eventos de nossa Pátria, como a 
Lei do Ventre Livre (28/09/1871), 
o selamento de paz entre Brasil 
e Paraguai (09/01/1872), Aboli-
ção da Escravatura (13/05/1888) 
e a Proclamação da República 
(15/11/1889), deixa um legado 
que jamais poderemos olvidar.

Os Obreiros da Loja São Paulo 
de Franca vem irmanar com os 
da Amor à Virtude na comemo-
ração festiva dos 145 anos de 
sua fundação.

Paulo Roberto Ap. Peixoto
Loja São Paulo

 Nome forte do nosso GRAN-
DE ORIENTE PAULISTA, merece-
dora de todos os títulos que já 
ostenta, por grandes Homens 
da história de Franca que por ali 
passaram, e ali estão, fazendo a 
verdadeira MAÇONARIA, exem-
plo de postura social, de tra-
balho e honradez, dignificando 
sempre a nossa ORDEM.

Temos muito orgulho de ser-
mos “filhos” desta mãe que nos 
abriga com todo zelo e amor, não 
podemos esquecer que todas as 
19 Lojas de Franca tem como 
Mãe a Loja AMOR À VIRTUDE, 

                               Tony Graciano
 Loja Vigilância e Segredo

 Ao ensejo de mais um ani-
versário de nossa querida loja 
“mãe” Amor à Virtude  apro-
veito para saudar todos Irmãos 
que a constituem e em especial 
seu V.´. M.´. Luis Antônio da Sil-
veira e os OOfs.´. que compõe 
as colunas de sustentação desta 
querida Loja. Comemorar 145 
anos de existência, no dia 08 de 
março, só foi possível com a ab-
negação e o labor de todos que 
a constituíram e constituem até 
hoje o quadro de obreiros desta 
Oficina. 

Roguemos ao GADU para que 

Marcelo M. Moreira
Loja União e Segredo

possa sempre iluminar e ener-
gizar os pensamentos dos IIrs.´. 
e que os mesmos continuem a 
trilhar o caminho da Verdade, 
da Justiça e do Amor Fraternal 
sempre baseados na Liberdade 
Igualdade e Fraternidade, com 
pensamento justo e com ações 
perfeitas, caminhando pela ré-
gua e se guiando pelo esqua-
dro. Parabenizo a todos IIrs.´. da 
querida  Loja Amor à Virtude por 
esta significativa data.

  Em comemoração pelo aniversário de sua fundação, 145 anos de 
profícua presença na nossa cidade, sempre levando nossos princí-
pios e ideais maçônicos em prol de uma sociedade mais justa e per-
feita, queremos cumprimentá-los pela data, e que o GADU continue 
derramando suas energias positivas sobre todos, fazendo com que 
continuem sendo esse exemplo de trabalho, tanto para a comunida-
de maçônica, como para o mundo profano.

A ARLS Três Colinas sempre teve e terá um penhor de gratidão a 
todos vocês pelo apoio e incentivo no início de nossos trabalhos, na 
nossa fundação.

O nosso preito de respeito e sinceros votos de alegria e felicidade 
por sermos todos irmãos.

Paulo Roberto Verzola
Loja Maçônica Três Colinas

pois tudo começou a 145 anos, 
com Homens abnegados e labo-
riosos, que com toda dificuldade 
da época, levaram esta bandeira 
no mais alto ponto da sabedoria, 
para hoje estarmos bebendo des-
ta fonte de tantos ensinamentos.

Quantas vezes ouvimos de au-
toridades e visitantes maçônicos, 
sobre sua característica majesto-
sa e com tantos detalhes nunca 
vistos em outros Templos, con-
servando assim os símbolos em 
sua originalidade, uma verdadei-
ra enciclopédia, não podemos 
esquecer-nos de mencionar os 

documentos, diplomas, alfaias, li-
vros, espadas, que se encontra no 
museu criado por IIr.’. Valorosos e 
sensíveis a nossa história.

A Loja Vigilância e Segredo pa-
rabeniza a Loja Amor à Virtude, 
na pessoa do Venerável Mestre 
Luiz Antônio da Silveira, a sua di-
retoria e todo quadro de obreiros 
que compõe este verdadeiro mo-
numento ativo da Maçonaria bra-
sileira, recebam nosso fraternal 
abraço.
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145 anos de lutas 
e muitas conquistas

Por Ir.: Carlos Eduardo Lima
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A Loja “AMOR À VIRTUDE” foi fundada a 08 de 
março de 1871, funcionando até esta data, 
contando, portanto com 145 anos de existên-

cia.
Por ocasião das comemorações de seu centenário, 

nossa Loja foi brindada com um excelente trabalho de 
compilação feito na gestão do V.: M.: Américo Paler-
mo pelo inesquecível e brilhante Ir.: Ernesto Pini. E é 
nesse trabalho que nos baseamos para trazer a todos 
uma pálida ideia de sua fundação e sua história.

O trabalho feito pelo Ir.: Ernesto Pini, de certa forma, 
salvou o que ainda era possível, da ação devastadora 
não só do tempo, mas muito mais de mãos crimino-
sas.

Pelos idos de 1871, lançava-se nesta cidade a primei-
ra ideia da fundação de uma Loja Maçônica. Já havia 
naquela época aqui em Franca, diversos maçons que, 
de outros Orientes, passaram a residir nesta cidade. 
E em torno do Ir.: Francisco Barbosa Lima, grau 33.:, 
juntaram-se, segundo os mais antigos registros, que 
felizmente chegaram até nós, os Irmãos Inácio Barbo-
sa Lima, Antônio Andrade Lobo, Justiniano Machado 
Diniz, Coronel Antônio Barbosa Lima, Antônio Sebas-
tião Barbosa, Norberto Fragoso, Francisco Martins 
Ferreira Costa, Canuto de Azevedo, Antônio Vicente 
Monteiro Duarte e outros, que deram corpo e vida a 
presumivelmente primeira Loja Maçônica instalada 
nesta cidade.

Perguntamo-nos:- quanta luta tiveram aqueles bra-
vos maçons de enfrentar, naquele ano de 1871: a into-
lerância religiosa, a incompreensão, o fanatismo?

Segundo pesquisa realizada pelo Ir.: Admar Constan-
tino, que por muitos anos secretariou os trabalhos da 
Loja, em uma nota lavrada no Livro de Matrícula n.01 
da nossa Loja, encontramos:

“Os assentamentos dos Irmãos que integram o qua-
dro de obreiros da Loja desde a sua fundação em 
1871, até a instalação da Loja “Virtude e Segredo”, 
ocorrida em 14 de novembro de 1896, foram conse-
guidos como segue: alguns de informações prestadas 
por velhos maçons ainda residentes nesta cidade, ou-
tros coligidos de livros existentes na secretaria. Desses 
Irmãos somente teve-se conhecimento de trinta deles 
ao ser organizado este cadastro. As falhas existentes 
quanto à precisão numérica dos Irmãos que perten-
ceram à Loja Amor à Virtude naquela época resultam 
da falta de elementos correspondentes que só pode-
riam ser colhidos dos livros daquele tempo. Porém, 
tais livros não existem mais na Loja. Desapareceram 
quando, em certa ocasião, a Loja teve sua sede assal-
tada e o seu arquivo queimado juntamente com parte 
de seus utensílios. Devido a essa falta de elementos, 

representa-se menor número de Irmãos, e está irre-
mediavelmente perdida a sua história de 12 anos de 
existência da Loja correspondente a sua primeira fase, 
isto é: de 1871 a 1883”.

Com referência à data da fundação da Loja “Amor à 
Virtude”, lê-se ainda, no Livro n.01, o seguinte:

“Francisco Barbosa Lima foi o fundador da Loja, cujos 
trabalhos preliminares datam de 1871”. Verificamos 
no livro de Ata n.03 da Loja “Virtude e Segredo”, a 
ata n.198, que registra: “Com a palavra o Irmão Ve-
nerável procedeu a leitura de uma peça de arquite-
tura na qual fez uma exposição histórica da Fundação 
da Loja “Amor à Virtude” em 1871 e a instalação em 
08/03/1872”.

O primitivo patrimônio da Loja foi adquirido por do-
ação, entretanto não se sabe dizer ao certo quem fora 
o doador. É preciso, no entanto, dizer que este patri-
mônio era composto do quadrilátero formado pelas 
ruas hoje denominadas Major Claudiano, Monsenhor 
Rosa, General Carneiro e Coronel André Martins (que 
antigamente era denominada Travessa da Maçonaria). 
Hoje lá está edificado o prédio da Caixa Econômica Es-
tadual (Nossa Caixa Nosso Banco) e o antigo prédio da 
Companhia Paulista de Força e Luz, atualmente pro-
priedade da organização Magazine Luiza.

Por esta ocasião, os diretores da Loja doaram a Câ-
mara Municipal desta cidade o referido imóvel, atra-
vés de escritura pública, ficando este Oriente sem o 
funcionamento da Loja pelo espaço de 12 anos.

Em 1896, adormecida a “Amor à Virtude”, surge a 
ideia de reerguerem uma Loja Maçônica, quando en-
tão, Irmãos remanescentes da “Amor à Virtude” e ou-
tros Irmãos aqui residentes fundam a Loja Maçônica 
“Virtude e Segredo”, cujo título distinto foi logo de-
pois mudado para novamente o de “Amor à Virtude”. 
Foram seus fundadores, entre outros, os seguintes 
Irmãos:  Joaquim José Ferreira Teles, Benedito C. Ju-
not, José Diniz Colares, Balduino José Valente, Serafim 
Ferreira Borges, Dr. Júlio Cezar Cardoso, Coronel João 
Caetano Alves, Capitão Manoel José Ferreira e Jere-
mias Ferreira Borges.

A nova denominação que, por certo e inadvertida-
mente adotaram, trouxe sérios transtornos, pois não 
conseguiram obter da Câmara Municipal a retoma-
da do imóvel que fora doado ao município pela Loja 
“Amor à Virtude”. Apesar dos reiterados pedidos à 
Câmara Municipal pela nova Loja “Virtude e Segredo” 
referentemente à devolução do imóvel, aquela edili-
dade não cedeu, comunicando que a devolução só se 
concretizaria à própria entidade maçônica doadora. 
Decorridos três anos de funcionamento da “Virtude 
e Segredo”, isto em 1899, veio à solução.
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A Loja resolveu adotar o nome primitivo, isto é, 
“Amor à Virtude”. Em uma sessão solene realizada 
no Templo, presente a Câmara Municipal, Imprensa, 
Banda de Música, pessoas gratas e povo, foi lido o 
Decreto Legislativo de cessão de direitos do referi-
do patrimônio em favor da, já agora, Loja Maçônica 
Amor à Virtude, esta mesma “Amor à Virtude” que 
hoje nos acolhe.

Ainda sobre este imóvel devemos dizer que, em 
1922, os Irmãos houveram por bem cedê-lo à Com-
panhia Francana de Força e Luz, talvez com o Intui-
to de colaborar com a cidade que receberia aquele 
benefício, de grande importância para o progresso, 
ou seja, a energia elétrica, tendo a Loja recebido, e 
fazia parte da escritura, o direito de utilizar alguns 
“bicos” de luz graciosamente, o que há bastante 
tempo deixou de fazer.

A Loja passou a funcionar em prédio da Rua do Co-
mércio, local em que até pouco tempo funcionava a 

agência do Banco de Credito Real, para quem o prédio 
fora vendido em 1957. A venda desse imóvel foi con-
dicionada a aquisição do prédio da “AEC” (Associação 
dos Empregados do Comércio), mas infelizmente, fa-
tos estranhos aconteceram, pois um grupo de Irmãos 
adquiriu este prédio em seus nomes, contrariando re-
solução tomada em Loja, e a Loja ficou sem prédio, o 
que muito preocupou os Obreiros de então.

Graças ao trabalho incansável dos Veneráveis da 
época, os IIr.: Ernesto Pini, Jorge Elias, Theophilo de 
Araújo, contando com a colaboração de diversos Ir-
mãos, foram encetadas diversas campanhas entre os 
Obreiros do Quadro que, através de empréstimos e 
doações, conseguiram comprar o imóvel da rua Ge-
neral Carneiro. Construiu-se então o magnifico Tem-
plo que nos abriga, com todas as dependências para 
o perfeito funcionamento e dentro do que preceitua 
e exige, a construção de uma “obra de arte” que é o 
prédio com que hoje nós nos abrigamos. Na parte da 
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frente foi construído o Edificio “Sabino Loureiro” com 
seus três pavimentos de salas comerciais.

 O prédio da Rua do Comércio, onde funcionou a 
“Amor à Virtude”, era de propriedade do Padre Alonso 
Ferreira de Carvalho, padre que entrou para a história 
de Franca e que possuía diversos imóveis na cidade. 
Este padre emprestava dinheiro a juros e, conforme 
promissórias em nossos arquivos, a diretoria da “Amor 
à Virtude” por diversas vezes se serviu do dinheiro “ti-
rado a juros” junto ao padre.

A Loja comprou o prédio do Sr. Giácomo Di Giácomo, 
pois o Padre Alonso, para evitar transacionar direta-
mente com a maçonaria, devido à polêmica que sem-
pre existiu, não poderia fazê-lo diretamente, fazendo
-o por intermédio do Sr. Giácomo.

Este prédio que serviu por várias décadas à “Amor à 
Virtude” foi negociado em 1957 com o Banco de Cré-
dito Real. Com a venda deste imóvel da Rua do Co-
mércio os IIr.: viram-se em dificuldades porque não 

encontravam outro imóvel e os recursos, com o 
passar do tempo, ficavam mais escassos, corroídos 
pela inflação. Naquela época a “Amor à Virtude” 
funcionou por três anos no Templo da Loja co-Irmã 
“Independência III”.

Aqui podemos aquilatar o valor de um grupo de 
Irmãos, tendo a frente no período de 1957/58, 
como Veneráveis os IIr.: Ernesto Pini, Jorge Elias e 
Theophilo de Araújo, que arregaçaram as mangas e 
partiram para a aquisição de uma casa sita na Rua 
General Carneiro, 1334, o atual e belíssimo Templo 
que nos acolhe e o prédio de três andares denomi-
nado “Professor Sabino Loureiro”, projetados pelos 
Irmãos Ary Pedro Balieiro e Francisco Damasceno. 
A princípio e por falta de recursos visavam somente 
à reforma do prédio, fazendo uma adaptação, mas 
num “golpe” os Irmãos “loucos” Jorge Elias, Do-
mingos Rodrigues, Célio Garcia, Flontino da Veiga 
Martins, Geraldo de Andrade Ribeiro, e Romeu Pini, 
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demoliram o prédio para desespero do Ir.: Theóphilo 
de Araújo, e partiram para a construção do que vemos 
hoje, que é este Templo dedicado ao Amor e a Virtu-
de, com seu prédio dedicado ao grande educador que 
foi o Professor Sabino Loureiro, membro do Quadro 
de Obreiros. Empreitada difícil, mas o trabalho dos Ir-
mãos superava muitas dificuldades e é de se fazer jus-
tiça com os Irmãos Flávio Rocha, Jorge Elias e Romeu 
Pini que, muitas vezes, adquiriram, com recursos pró-
prios, os materiais para que as obras não tivessem so-
lução de continuidade e no dia 27 de agosto de 1960, 
tivemos a Sagração de nos-
so Templo.

Muitos Irmãos se desta-
caram, mas é preciso dizer 
de Arnulfo Lima e Flávio Ro-
cha. Este Irmão como Vene-
rável dizia:

“É preciso que prepa-
remos a Maçonaria para 
daqui a 50 anos e que te-
nhamos renda própria. O 
Tronco de Solidariedade é 
uma maneira de que nos 
lembremos da filantropia, 
mas a Maçonaria tem algo 
mais importante, mais ele-
vado – precisamos tirar o 
povo da ignorância e somente a Escola, o Ensino, exer-
ce este papel...”

E com este pensamento e na qualidade de Venerável, 
o Ir.: Flávio Rocha capitaneou a construção de duas ca-
sas na rua Padre Anchieta e duas na Av. Major Nicácio, 
reservando a esquina para a construção da Escola da 
Cidade Nova, que veio substituir o curso noturno que 
a Loja mantinha. Posteriormente o Estado encampou 
o ensino primário e a Loja cedeu graciosamente às 
instalações para que ali funcionasse o referido Grupo 
Escolar que alguns anos depois foi transferido para a 
Escola Caetano Petráglia. O prédio abrigou logo em 
seguida, por muito tempo, a Escola do Senai. Perma-
necem até hoje estes imóveis que contribuem para a 
renda da Loja e cuja finalidade é a melhoria do Ensino 
e da Educação.

Meus Irmãos tenham a certeza, para completar estes 
145 anos, a Loja “Amor à Virtude” percorreu caminhos 
de muitos sacrifícios e muitas lágrimas foram derra-
madas. Mas, momentos de alegria também existiram, 
quando viam seus trabalhos frutificarem com a dedi-
cação à Pátria e particularmente a nossa comunidade 
local, em todos os setores da vida humana.

Por aqui passaram muitos homens, alguns se desta-

caram na política, nas lides públicas, outros, simples e 
humildes, mas limpos e puros, serviram com dignida-
de os objetivos da Maçonaria.

A maçonaria como sociedade legalmente constituída 
não participa diretamente de empreendimentos; seus 
componentes, pelo que aprendem, é que agem na so-
ciedade. Assim, tivemos participação na fundação da 
Santa Casa, da A.B.T. (Associação Beneficente do Tra-
balho), da Colfransan, da Sociedade dos Necessitados 
de Franca (que deixou grande patrimônio na Rua Ma-
ranhão, com diversas casas onde acolhia os menos fa-

vorecidos pela sorte), fun-
dou a Lasep, que é a Liga 
de Assistência Educacional 
Popular, cujo patrimônio é 
toda a área onde se loca-
liza a Igreja São Judas Ta-
deu, o Colégio Jesus Maria 
José, terrenos doado as 
Irmãs de São José (Colegi-
nho), reservando a obriga-
toriedade de fornecer al-
gumas bolsas de estudos, 
e onde se localiza também 
a Loja Maçônica São Paulo; 
grande apoio foi dado ao 
Ir.: Thomaz Novelino, para 
a criação da Fundação Pes-

talozzi, tendo inclusive cedido o imóvel onde a Loja 
mantinha a Escola Sabino Loureiro, localizado na es-
quina das ruas Francisco Barbosa e José Marques Gar-
cia, antiga Irmão Antunes. Outros empreendimentos, 
no campo social, foram desenvolvidos pelos compo-
nentes da maçonaria francana.

Aqui deixamos registrado o nosso reconhecimento 
àqueles que nos legaram não somente o patrimônio 
imobiliário, mas, acima de tudo, as tradições de uma 
Loja que é exemplo no mundo maçônico.

A “Amor à Virtude” pautou sua linha de trabalho ma-
çônico no campo da fraternidade, no campo do ensino 
e de apoio a todas as obras, no campo das realizações 
assistenciais do mundo profano, não permanecendo 
impassível a qualquer apelo que lhe tenha sido soli-
citado.

A ARLS “Amor à Virtude” sempre foi obediente aos 
deveres dos poderes constituídos maçônicos, sem, no 
entanto, ser cativa. Estamos na fase áurea de tecno-
logia, dos grandes inventos e modernidade, porém, a 
Loja “Amor à Virtude”, sem menosprezar a evolução 
material que se apossa de todas as áreas, procura mui-
to mais, dando ensinamentos para que os homens se 
reencontrem, nos seus deveres, na busca da Verdade.

 

“É preciso que preparemos a Maço-
naria para daqui a 50 anos e que te-
nhamos renda própria. O Tronco de 

Solidariedade é uma maneira de que 
nos lembremos da filantropia, mas a 

Maçonaria tem algo mais importante, 
mais elevado – precisamos tirar o povo 

da ignorância e somente a Escola, o 
Ensino,  exerce este papel...”

Ir.: Flávio Rocha
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VVEN.´.  que atuaram na ARLS “Amor À 
Virtude” desde a sua Fundação

1871 Francisco Barbosa Lima
1875 Inácio Barbosa Lima
1879 Antônio De Andrade Lobo
1896 Baldoino Jose Valente
1904 Carlos Pacheco De Macedo
1905 Joaquim Batista Fernandes
1906 Francisco Martins Ferreira Costa
1910 João Gomes
1915 Sabino Loureiro
1916 Júlio Cesar Cardozo
1917 Sabino Loureiro
1921 Onofre Di Giacomo
1922 Olívio Peixoto
1923 Roberto Tedesco
1924 Hercílio Avelar
1925 Cândido Santiago
1926 Olívio Peixoto
1927 Hercílio Avelar
1929 Ernesto Pini
1930 Francisco Andrade Filho
1931 Walfrido Maciel
1932 Francisco Andrade Filho
1933 Arnulpho Lima
1935 Alfeu Diniz da Silva
1936 Francisco Andrade Filho
1940 Francisco Andrade Filho
1941 Ernesto Pini
1942 Arnulpho Lima
1944 Flavio Rocha
1946 Ernesto Pini
1947 Antônio Mesquita De Oliveira
1948 Flávio Rocha
1951 Domingos Alarcon Garcia
1953 Theofilo de Araújo Filho
1954 Jorge Elias
1955 Domingos Alarcon Garcia
1956 Jorge Elias
1957 Ernesto Pini
1958 Theofilo de Araújo Filho

1959 Geraldo de Andrade Ribeiro
1961 Domingos Rodrigues
1962 Lazaram de Souza Campos
1963 Américo Palermo
1965 Wilson Coolidge  Fonseca
1967 Ernesto Pini
1969 Américo Palermo
1973 José Martiniano de Oliveira
1976 Elias Nassif Sobrinho
1978 Eduardo Beloti Filho
1979 Wilson Ferreira Da Silva
1980 Saul Luiz Cavalcanti
1982 Carlos Eduardo Lima
1984 José Martiniano De Oliveira
1986 Gualter de Almeida Júnior
1988 Carlos Eduardo Lima
1990 José Sanches Neto
1992 Flávio Rocha Filho
1993 Apparecido de Almeida
1995 José Antônio Pinto
1996 Luís Antônio da Silveira
1997 José Martiniano de Oliveira
1998 Nelson Giolo
1999 Nelson Belfort
2000 Manoel Miranda
2001 Rossini Rodrigues Machado
2003 Romão Aguila Cândido
2004 Carlos Sérgio Ortiz
2005 Valdecir Montanheri
2006 Juliano Fadel Ribeiro
2007 Calixto Jorge Ticly Neto
2008 Elizeu Mota Júnior
2009 Emar Garcia
2010 Eduardo Guerra Sandoval
2011 Paulo César Crizol
2012 Alair Junqueira Carrijo
2013 Carlos Frederico Montovani Albuquerque
2014 Clésio Antônio  Dourado
2015 Luís Antônio da Silveira
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Corpos dos Altos Graus - 5 ª  Região Litúrgica
GGr.´. IInsp.´.    LLit.´.  :- Luis Antônio da Silveira
Adj.´.  : -     Antonio Maximino Leão (Ituverava)
                    Gilberto Marcos Borges de Freitas
                    Lauro Arantes Junior 
                    Nelio Euripedes Machado (Igarapava)               
Consistório de Príncipes do Real Segredo 
“Hermes Trimegisto”
Il.´. Cmt.´. Ch.´.  :- Alair  Junqueira Carrijo
Conselho de Cavv.´. de  Kadosh  “Ernesto Pini”

Mui Eminente Com.´. :- Gilberto Marcos Borges de Freitas 
Sublime Capítulo  “Amor à Virtude “ 
Atherzata:- José  Eduardo  Paciência  Rodrigues
Ordem Demolay
Capitulo “ Juventude e União”
Presidente do Conselho 
Fábio Cervilha Borges de Freitas
Mestre Conselheiro
Gabriel Hanna

Diretoria 2015/2016 da Loja Amor à Virtude
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Obreiros participantes atualmente da 
Loja Amor à Virtude
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LOJA MAÇÔNICA AMOR À VIRTUDE
R. Gen. Carneiro, 1560 - Centro

 Franca - SP - 14400-500
Fone: (16) 3722-3802


