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Homenagem ao Dr. Orlando Monteiro, na 25ª edição do Forum Interactivo "o 

Mundo da Vida" Inclusivo, no dia 6 de Maio de 2010, das 09h.30 às 13 hrs. 

 

Organizada por Augusto Deodato Guerreiro 

 

“Na Tiflologia em Portugal - o Tiflólogo e Político de Reabilitação Dr. Orlando de 

Jesus Monteiro (nascido a 28 de Maio de 1931 e falecido a 4 de Outubro de 

2009)”. 

Devido a algumas dificuldades inultrapassáveis, não nos foi possível realizar a 25ª 

sessão do Forum Interactivo "O Mundo da Vida" Inclusivo no passado dia 4 de 

Março, conforme o inicialmente projectado. A partir do momento em que se 

reuniram as condições indispensáveis para essa realização, propus ao Senhor 

Director Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa que o 25º Fórum 

Interactivo "O Mundo da Vida" Inclusivo constituísse uma muito justa e digna 

Homenagem pública a prestar pela Câmara Municipal de Lisboa, em conjunto com 

o Instituto Nacional para a Reabilitação, Associação de Cegos e Amblíopes de 

Portugal, Associação Portuguesa de Deficientes, Associação de Deficientes das 

Forças Armadas, Associação de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, 

Fundação Raquel e Martin Sain, outras instituições e pessoas individuais, ao 

Senhor Dr. Orlando de Jesus Monteiro, como emérito tiflólogo e político de 

reabilitação em Portugal, a ter lugar no dia 6 de Maio de 2010, o que foi aceite, 

razão por que aqui nos encontramos neste momento.  

Passo a apresentar, para além de mim próprio, a Mesa da Sessão Solene de 

Homenagem: 

À minha direita, sequencialmente, encontram-se as personalidades  

Dr. Francisco Pólvora (ex-Secretário Nacional de Reabilitação do Secretariado 

Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência); 
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Dr. Francisco Motta Veiga (Director Municipal da Cultura da Câmara Municipal de 

Lisboa); 

Professora D. Maria Lucília Rego Monteiro (viúva do Senhor Dr. Orlando de Jesus 

Monteiro); 

Dr. Rui Cunha (Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa); 

Drª. Ana Salvado (Sub-Directora do Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P). 

Todos intervieram e desenvolveram apreciações muito justas e de um relevante 

apreço em relação ao homenageado, tendo sido a Professora Lucília Rego 

Monteiro a usar da palavra em último lugar, assim encerrando as intervenções da 

Mesa. 

No seguimento destas brilhantes intervenções, peço licença, então, para tecer 

algumas importantes considerações sobre o Dr. Orlando Monteiro: 

Minha comunicação: 

Tive a terrível consternação de me obrigar a ter a força suficiente para, no 

momento da oração da sua partida, de apresentar à Ex.ma Família e a muitos 

amigos do Dr. Orlando Monteiro as mais sentidas condolências, na forma de 

elegia. Acabei a minha oração sem forças nas pernas, mas profundamente grato 

pela coragem e pela energia do sentimento de gratidão que não sei de onde 

surgiu, mas que penso que só a amizade sincera e o apreço, a grande estima e 

consideração, o eterno reconhecimento, acabam por nos conferir essas 

potencialidades e capacidades, essas competências e concretizações 

inimagináveis. 

No dia 4 de Outubro de 2009, nesse mesmo dia já havia reacções no estrangeiro 

de manifestações de pesar pelo falecimento do Dr. Orlando Monteiro. 

A vida e a obra do Dr. Orlando Monteiro constitui matéria muito importante e única 

para a justa elaboração de um grande livro para a História da Tiflologia no nosso 

País. 
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É natural de Setúbal e teve um percurso de vida cheio de luta em muitas frentes, 

sempre com o objetivo de criar soluções para a eliminação de barreiras e de 

obstruções impeditivas da evolução social, a todos os níveis, das pessoas com 

deficiência.   

Iniciou os seus estudos no Instituto Branco Rodrigues, integrou a célebre tríade 

tiflológica: Vítor-Orlando-Oliva, ainda temos graças a Deus entre nós o Professor 

Vítor Manuel Rodrigues Perfeito Bordalo Coelho, e que nos dará a honra de usar 

da palava neste evento. 

No plano das suas habilitações académicas e profissionais, obteve 

Licenciatura em Filologia Germânica, Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa; 

Curso de Ciências Pedagógicas, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa; 

Curso de Bibliotecário Arquivista, Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra; 

Curso Superior de Piano, Conservatório Nacional de Lisboa; 

Curso de Professores e Educadores de Crianças e Adolescentes portadores de 

deficiência visual, Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Pessoal do 

Ministério da Saúde e Assistência; 

Curso para Dirigentes da Administração Pública, Instituto Nacional de 

Administração. 

Foi um Homem de muitos talentos, culto, empreendedor e fazedor de ideias e de 

realizações inteligentemente conducentes a grandes decisões, mesmo 

sociopolíticas, e ao bem-estar sob o ponto de vista social e humano.  

Exímio pianista e que, também com essa faceta, a arte de exprimir sentimentos ou 

impressões por meio de sons, bem promovia a consolidação do relacionamento 

humano e o estabelecimento de novas amizades. 
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Sempre em busca do mais-ser, foi a primeira pessoa cega a fazer o Curso de 

Bibliotecário-Arquivista em Portugal, Pós-Graduação, na Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra, e foi o primeiro Bibliotecário cego diplomado com a 

formação específica no nosso País, curiosamente na Câmara Municipal de Lisboa, 

município a que se deve a criação da primeira Biblioteca Pública para Cegos em 

Portugal, da qual tomou conta, como Responsável, em 1965, na sequência da sua 

responsabilidade pelo nascimento do primeiro Sector de Braille que viria a originar 

um trabalho mais sistemático naquela primeira Biblioteca Pública para Cegos, 

sobretudo a partir de Maio de 1965. 

Um grande e inquestionável ideólogo, promotor e realizador de grandes projetos 

nacionais, ouvi várias vezes pessoas dizerem-lhe directamente em eventos que 

ele era, efetivamente, um Homem de projeto, e eu próprio também pude 

pessoalmente comprová-lo. 

Integrou a primeira Comissão Permanente de Braille; foi Presidente das duas 

últimas Comissões de Braille; esteve na base da criação de relevantes instituições 

em Portugal destinadas à deficiência, como da própria Fundação Raquel e Martin 

Sain, neste caso com a sua esposa (Professora Lucília Rego Monteiro) e o 

Professor Vítor Coelho, e esteve ligado desde sempre aos assuntos tiflológicos, 

tendo um papel extremamente preponderante sobre o nascimento da Associação 

Portuguesa de Deficientes, cuja primeira Direcção também integrou; co-fundador 

do Secretariado Nacional de Reabilitação (SNR), no qual foi Director de Serviços 

desde o início e, no final, também Secretário Nacional Adjunto de Reabilitação, o 

mais alto cargo público desempenhado por uma pessoa cega em Portugal até 

hoje. 

Também se lhe deve a criação da primeira Biblioteca Pública Inclusiva em 

Portugal, a Biblioteca Municipal Camões, em 1981, apesar de nessa altura já se 

encontrar destacado como Director de Serviços no Secretariado Nacional de 

Reabilitação. Mas foi uma iniciativa que ele próprio já tinha deixado preparada e 

em andamento antes de sair para desempenhar aquelas funções no Secretariado 

Nacional. 
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Tem trabalho publicado de relevo, referenciado em Portugal e no estrangeiro, no 

âmbito das suas altas funções no Secretariado Nacional de Reabilitação e das 

Comissões de Braille (devendo-se-lhe a outorga de um Protocolo de cooperação 

entre as Comissões de Braille Brasileira e Portuguesa, institucionalizado entre 

Portugal e Brasil), bem como nas Comissões a nível mundial para a deficiência, 

como Delegado de Portugal eleito nas mesmas; foi um grande e hábil político de 

reabilitação, na verdadeira acepção da palavra, a quem a tiflologia e os cegos, 

bem como as pessoas com deficiência em geral de Portugal muito devem, porque 

deixou obra feita. 

Escreveu um artigo extremamente importante, que pouca gente conhece, que não 

está dependente da circunstancialidade quotidiana e que, por isso, tem 

permanente atualidade: trata-se de A Cultura: Base da Integração Social dos 

Cegos, publicado em "Ponto e Som", o boletim informativo da Área de Deficientes 

Visuais da Biblioteca Nacional de Portugal, nºs 2 e 3 Julho-Outubro 1974; nº 2, 

páginas 23-39, e nº 3, páginas 55-79, num total de 40 páginas. 

Não escrevia para publicar, mas escrevia muito. Escreveu bastante música, e letra 

também. Cheguei a fazer um poema, a seu pedido, para ele próprio musicar. Há 

trabalhos seus publicados na forma de CD, incluindo a sua própria interpretação 

em piano e/ou órgão. 

Tem referências muito significativas, sob o ponto de vista da sua grande 

importância, em contextos muito diversos.  

Por exemplo, União Mundial de Cegos: Entrevista com o Delegado de Portugal, 

Dr. Orlando Monteiro, conduzida por F. P. Oliva, publicada no nº 44 de "Ponto e 

Som", da Área de Deficientes Visuais da Biblioteca Nacional de Portugal, em 

Janeiro de 1985, nas páginas 3-24. 

Na Homenagem póstuma do Professor José de Albuquerque e Castro, por Pilar R. 

de Albuquerque e Castro (viúva do Professor), publicada em Poliedro, em Agosto-

Setembro de 1967: podemos ler que o Dr. Orlando Monteiro fez em Lisboa a 

gravação da última lição dada pelo Professor Albuquerque e Castro aos alunos do 
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"Curso de Especialização de Professores e Educadores de Crianças e 

Adolescentes portadores de deficiências visuais", aulas que, conforme o referido 

também por Pilar R. de Albuquerque e Castro, noutro artigo, Uma Obra em 

Marcha, publicado em Poliedro em Dezembro de 1968, o Dr. Orlando Monteiro iria 

iniciar aulas idênticas, o que veio a acontecer efetivamente, em Cursos no âmbito 

da então Direcção-Geral da Assistência. 

O Dr. Orlando Monteiro, um excelente e inexcedível grande Amigo, a quem devo, 

em grande medida, o meu percurso profissional e académico, como à sua esposa 

e à própria Câmara Municipal de Lisboa, porque me aceitou na então Biblioteca 

Pública para Cegos, em 1973, por intercessão da sua Ex.ma Esposa, a Senhora 

D. Maria Lucília Rego Monteiro, que foi minha professora de braille em 1966, no 

Centro de Reabilitação de Nossa Senhora dos Anjos, durante o meu estágio de 

reabilitação psico-sensorial que aí realizei, foi uma professora que me marcou 

imenso no meu desenvolvimento cognitivo e háptico, na minha educação e 

formação intelectual, tive a sorte de esta ilustre Senhora Professora e grande 

amiga (que veio a revelar-se) ter falado com o senhor seu esposo, no início de 

1973 sobre a possibilidade de eu ingressar na Biblioteca Pública para Cegos, que 

funcionava na Biblioteca Municipal de Belém, e o Dr. Orlando Monteiro aceitou-me 

e entrei para a Câmara Municipal de Lisboa em 16 de Abril de 1973, onde 

permaneci ao serviço até 31 de Março do ano em curso, 2010; entrei para a 

Câmara Municipal de Lisboa pela mão do Dr. Orlando Monteiro, saio da Câmara 

Municipal de Lisboa, homenageando o Dr. Orlando Monteiro. 

O Dr. Orlando Monteiro apoiou-me sempre, incentivou-me sempre, foi um Amigo 

com todas as letras maiúsculas que também, como a Ex.ma Esposa, me marcou 

profundamente no plano do profissionalismo, da dignidade humana e da amizade. 

No dia 4 de Outubro do ano que passou, 2009, no dia em que nos despedimos em 

relação à sua infausta partida física, fiz alusão ao que escrevi em 12.11.2006: 

"Jesus é o Caminho para Deus Pai Todo Poderoso e Vida Eterna! Cada um de nós 

também tem de ser, por necessidade e obrigação em consciência, um caminho 
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esclarecido e esclarecedor inexpugnavelmente apelativo de todos os caminhos 

perspectivantes, estruturantes e conducentes ao Caminho para a Salvação da 

humanidade." (Augusto Deodato Guerreiro). 

Ora, o Dr. Orlando Monteiro foi um grande e decisivo caminho para mim, e estou 

certo de que para muita gente também. Nunca o esquecerei. Nunca será 

esquecido, como a Ex.ma Esposa. Só poderá estar com certeza em muito bom 

lugar, porque foi um Homem complacente e instigador da inovação e da 

criatividade, da valorização humana, do desenvolvimento e do progresso, foi um 

Homem com alegria de viver, bon vivant, que incentivava os outros também à 

alegria, foi um grande Homem sob o ponto de vista da grandeza humana e das 

grandes realizações para a promoção da humanidade. 

Todos guardamos dele a alegria que sempre teve e que sempre soube transmitir a 

quem com ele tinha o privilégio de conviver. 

Resumindo e concluindo a minha intervenção, o Dr. Orlando Monteiro está bem 

presente nas nossas memórias: 

a) Quer na Câmara Municipal de Lisboa, como Técnico Superior (chegando à 

categoria de Assessor Principal de Bibliotecas e Documentação) com destacadas 

funções sobretudo em favor dos munícipes com deficiência a partir de 1965, na 

primeira Biblioteca Pública para Cegos criada em Portugal pela Câmara Municipal 

de Lisboa em 1963, e fundador da primeira Biblioteca Inclusiva no País, também 

sob a égide da Câmara Municipal de Lisboa, em 1981, a Biblioteca Municipal 

Camões, que entretanto, por vicissitudes conturbadoras estranhas e inadmissíveis 

no contexto sociopolítico da primeira Câmara do País, com indiscutível 

responsabilidade em matéria referente às pessoas com deficiência, 

b) Quer no então Secretariado Nacional de Reabilitação (hoje Instituto Nacional 

para a Reabilitação), a partir de 1977, como co-fundador do mesmo e no qual 

chegou a ser Secretário Nacional Adjunto de Reabilitação,  

c) Quer pelo facto de sempre se ter envolvido com proficiência e proficuidade em 

múltiplas acções de carácter tiflológico e braillológico, educativo e reabilitacional, 



8 

 

político, autárquico, sindical, desportivo e associativo, tendo-se ocupado, na área 

desportiva, principalmente do escaquismo, xadrez, foi ele quem importou para 

Portugal o xadrez para cegos, traduziu do inglês para português muita literatura 

sobre xadrez, concebeu e fez fabricar mesas e tabuleiros próprios para pessoas 

cegas e normovisuais jogarem, sem que as pessoas normovisuais se 

apercebessem das intenções das pessoas cegas, devido ao facto de terem de 

tocar nas peças, constituiu na Biblioteca Municipal Camões uma área destinada a 

atividades circum-bibliotecárias e circum-escolares, de extensão cultural, onde o 

xadrez tinha lugar e onde se realizaram campeonatos de grande importância, 

inclusive com xadrezistas espanhóis,  

d) Quer pelo facto de sempre se ter mantido permanentemente atualizado sobre 

todos os assuntos de cultura susceptíveis de influenciar a promoção social das 

pessoas deficientes em geral e das pessoas deficientes visuais em particular, 

e) Quer ainda pelos elevados cargos que ocupou e bem desempenhou no âmbito 

do Secretariado Nacional de Reabilitação, ao serviço de Portugal, a nível nacional 

e internacional, no mundo das problemáticas da deficiência e da reabilitação, 

sempre como inquestionável persistente lutador pela dignificação das pessoas 

com deficiência/incapacidades. 

Quando, no princípio do passado mês de Abril, me despedi, num Abraço, da 

Câmara Municipal de Lisboa, de executivos municipais, de colegas e amigos, 

também necessariamente envoli nesse Abraço a Senhora D. Lucília Rego 

Monteiro, por me ter feito chegar à Câmara Municipal de Lisboa, e o Dr. Orlando 

Monteiro, por me ter acolhido como funcionário na Câmara Municipal de Lisboa, 

aqui me tendo incentivado a crescer e a triunfar, e onde, passe alguma imodéstia, 

desenvolvi significativo trabalho proveitoso e promissor, na dimensão holística de 

inclusão possível, na área jurisdicional deste município, na área Metropolitana de 

Lisboa, com iniciativas que se estenderam a Portugal e Ilhas e além-fronteiras, 

como se pode observar, em grande parte, no livro (que considero de referência na 

matéria) Literacia Braille e Inclusão: Para um Estudo Histórico-Cultural e Científico 

da Tiflografia, Tiflologia, Infotecnologia e Equipamentos Culturais em Portugal, que 
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tive o grato prazer de escrever e que está no prelo, como publicação da Câmara 

Municipal de Lisboa, sob proposta do Gabinete de Referência Cultural - Pólo 

Interactivo de Recursos Especiais e da Direcção Municipal de Cultura. 

Muito obrigado pela atenção de todos. 

Seguiu-se a Comunicação do Professor Doutor Francisco Carvalho, com o título 

"Um Amigo e um Lutador em Prol da Dignificação das Pessoas com Deficiência". 

As intervenções de algumas pessoas presentes, entre as quais: 

Comendador José Gaspar Arruda (ADFA); 

Dr. Isidro Rodrigues (BNP); 

Professor Vítor Coelho (Personalidade de Reconhecido Mérito da Comissão de 

Braille); 

Drª. Alice Folgado Coelho (Ex-Directora de Serviços do SNR); 

Dr. Fernando Bivar Weinholtz (Médico oftalmologista e fundador do Gabinete de 

Subvisão do Instituto Oftalmológico Dr. Gama Pinto). 

Muitas mais intervenções, momeadamente de: 

Dr. Francisco Rodrigues Alves; 

Dr. José Madeira Serôdio; 

Dr. Adalberto Fernandes;  

Drª Irolinda Oliveira;  

D. Conceição Bobela Motta;  

D. Filipa Pestana;  

Drª Cristina Louro;  

Drª Maria d Lurdes Machado Faria;  

Drª Maria do Céu Fialho;  
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Engº. Afonso Vozone e  

Drª Maria de Jesus Vozone;  

Drª Guilhermina Fontes;  

Dr. Manuel Tomé Gonçalves Dantas;  

Dr. Carlos Pereira;  

Drª Maria de São José Amaral;  

Dr. Miguel Ferro;  

Dr. José Manuel Valentim;  

Dr. Rui Nascimento;  

Drª Maria Eduarda Casca;  

Drª Maria Eduarda Pereira Dias;  

Drª Maria Pilar Mourão-Ferreira;  

Engº. João Condado e  

Drª Beatriz Condado;  

D. Helena Mexia;  

José Afonso (poeta e declamador que tem discos com música do Dr. Orlando 

Monteiro);  

D. Manuela Esperança Gata;  

Casa de Lafões;  

Drª Manuela Severo e  

Dr. Joaquim Belo de Almeida; 

E muitos mais. 
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Finalizando esta Homenagem, ainda que póstuma, ao ilustre tiflólogo e político de 

reabilitação, Dr. Orlando de Jesus Monteiro, manda ainda a gratidão, como 

profícua fonte de abundância, e visto que, como sustentara Cícero, "nenhum dever 

é mais importante do que a gratidão", não posso deixar de mencionar um 

pensamento da sua esposa, a Professora Maria Lucília Rego Monteiro, na página 

102 do meu livro «Nas Asas dos Sentidos», publicado em 2001: 

"Desde que conheci o Augusto Deodato (1966), senti nele sempre o sonho, a criatividade 

e a inteligência. Uma vez abertas as asas, ei-lo voando em altos voos de cultura, ciência e 

poesia." (E assina Maria Lucília Rego). 

Assim como o, igualmente incentivador, pensamento do Dr. Orlando Monteiro, na 

página 103 do mesmo livro:  

"A subtileza de Augusto Deodato leva-nos a voar onde a arte e a ciência se fundem num 

amplexo de harmoniosa simbiose." (e assina Orlando de Jesus Monteiro). 

A minha eterna gratidão e profundo afeto aos dois inesquecíveis e inexcedíveis 

Amigos! 

Há Fóruns, o Fórum Interactivo “O Mundo da Vida” Inclusivo, que serão 

enviados oportunamente para anexar a esta informação / Homenagem ao Dr. 

Orlando de Jesus Monteiro. 

  


