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José Cândido Branco Rodrigues (nascido a 18 de outubro de 1861 e 

falecido a 18 de outubro de 1926) 

 

Biobibliografia / por Augusto Deodato Guerreiro  

 

(Texto recortado do Capítulo III - A Tiflopedagogia do Professor José Cândido 

Branco Rodrigues e o Acesso das Pessoas Cegas ao Ensino Público e Emprego, 

Inclusão Sociocomunicacional e Qualidade de Vida -, integrante do livro Literacia 

Braille e Inclusão: Para um Estudo Histórico-Cultural e Científico da Tiflografia, 

Tiflologia, Infotecnologia e Equipamentos Culturais em Portugal, de Augusto 

Deodato Guerreiro, editado pela Câmara Municipal de Lisboa em 2011, páginas 

59-69. 

A primeira vez que ouvimos falar de Branco Rodrigues foi em 1963, com especial 

envolvimento e benefício pessoal entre os anos 1963 e 1965, no Instituto por ele 

fundado, o Instituto Branco Rodrigues, onde recebemos ensinamentos 

determinantes que nos têm acompanhado ao longo da vida, ajudando-nos a 

dignificar mais como pessoa humana interventiva, também na problemática da 

tiflologia. 

Branco Rodrigues nasceu em 1861, em 2011 celebrar-se-ão os 150 anos do seu 

nascimento e, tendo falecido em 1926, assinalar-se-ão também naquela data os 

85 anos da sua morte. Em 2011, passam: 113 anos sobre a data em que, em 

Portugal, surgiu o primeiro documento impresso em braille, por iniciativa de 

Branco Rrodrigues; 157 anos sobre a data da publicação do primeiro livro 

impresso em braille no mundo (ocorrida em França e, curiosamente, em 

português), cujos 150 anos deveriam ter sido assinalados em 2004, como em 

1998 os 100 anos em relação à primeira impressão em braille feita em Portugal, 

efeméride que, em 2048 (os 150 anos), merecerá uma manifestação muito 
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especial de todos nós, considerando o progressivo aumento da nossa 

longevidade, tendo o autor deste livro, nessa altura, a provecta idade de 99 anos. 

E são estas manifestações que nos permitem perpetuar memórias, revivendo-as e 

descobrindo nelas novos valores e novas interpretações que a história vem 

acumulando e registando, conferindo cada vez mais aprofundamento e significado 

cultural e científico a factos e a circunstâncias muito diversas do passado.  

O tempo tem múltiplas asas, e as que mais proficientes e perpetuantes se nos 

apresentam são os monumentos (humanos e materiais), arquitectura e arte de 

variadíssima índole, o livro e a imprensa escrita, independentemente do tipo de 

suporte em que viajam, seja no suporte permanente, seja em suporte evolutivo.  

As memórias de pessoas e lugares também necessariamente se inscrevem nestas 

asas do tempo. Vamo-nos restringir, no caso, a uma singularidade cuja vida e 

especificidade na forma de se dar aos outros nos merece particular atenção para 

que a História a continue a relembrar e nunca a esqueça: José Cândido Branco 

Rodrigues.  

Assim, no contexto tiflopedagógico e tiflossocioprofissional, não podemos deixar 

de referir esta personalidade notabilíssima, como tenaz, perseverante e generoso 

interventor na transformação de mentalidades em relação ao conceito de cegueira, 

a quem as pessoas cegas portuguesas muito devem, também consagrado na 

toponímia de Lisboa, existindo uma rua com o seu nome (Rua Prof. Branco 

Rodrigues), uma placa evocativa do seu nascimento no nº 5 da Rua Luz Soriano e 

uma inscrição tumular no Cemitério dos Prazeres, atestando que os seus restos 

mortais ali se encontram depositados. 

Ainda em relação a questões de toponímia, cabe aqui uma nota importante, por 

descoberta e indicação do Prof. Francisco Carvalho: Branco Rodrigues foi 

proprietário de uma casa apalaçada, sita na então Av. Ressano Garcia (depois 

Avenida da República, nº 36, que, pela sua arquitectura, foi galardoada com o 

"Prémio Valmor" (menção honrosa) em 1908, mas que, em 1949/1950, veio a ser 
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demolida, sendo construído em seu lugar um imóvel, totalmente distinto, composto 

por oito pisos (piso térreo incluído). 

Trata-se de uma figura de primeiro plano na tiflologia portuguesa e, 

paradoxalmente, ainda no desconhecimento da maioria das pessoas cegas, mais 

ainda, bem entendido, das pessoas normovisuais. Branco Rodrigues nasceu em 

Lisboa a 18 de Outubro de 1861, no seio de uma família da alta burguesia 

lisboeta, no 2º andar do nº 5 da Rua Luz Soriano, prédio da esquina desta rua com 

o Largo do Calhariz, em cuja entrada, no lado direito, se encontra a supra-referida 

placa evocativa em caracteres comuns e em braille, descerrada em 18 de Outubro 

de 1991 pela Câmara Municipal de Lisboa e pela Associação dos Cegos e 

Amblíopes de Portugal (ACAPO), sob proposta desta Associação, também como 

homenagem ao "fundador das escolas portuguesas para cegos". Veio a falecer em 

São João do Estoril, em 1926, curiosamente também no dia 18 de Outubro, no dia 

em que fazia 65 anos de idade. Jaz no Jazigo nº 2056, Rua 21 do Cemitério dos 

Prazeres, com a seguinte legenda: "Jazigo de José Rodrigues avô de Branco 

Rodrigues e sua família". 

Não é vulgar, numa só pessoa, confundirem-se duas efemérides desta natureza, 

coincidindo o dia em que a vida desabrochou com o dia em que a vida (na 

acepção biológica do termo) terminou. Referimo-nos aqui à vida biológica, porque 

há os que vivem ou vegetam durante uma vida inteira anónimos, amorfos, sem 

nada legarem à posteridade, e há também os que viveram uma vida 

biopsicossocial e biossociocultural, de tal ordem interventiva na desmistificação de 

concepções erróneas e no progresso da humanidade, que a História imortaliza, 

como é o caso de Branco Rodrigues, cidadão normovisual, paladino da causa 

tiflófila em Portugal (no dizer de Joaquim Guerrinha, cf. GUERRINHA, 2004: 392) 

e que, em favor da causa das pessoas cegas, investiu também a sua fortuna 

material. 

Branco Rodrigues estudou primeiro em Lisboa e depois em Coimbra, em cuja 

Universidade cursou Filosofia, mas não chegando a diplomar-se devido a 

desaguizados com um lente, pelo que veio a dedicar-se ao magistério primário, 
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que exerceu com notável competência e com tal qualificação, que veio a ser 

nomeado pelo Governo Português, em 1895, membro da comissão encarregada 

de regulamentar a Lei que reorganizou os Serviços da Instrução Primária. 

Desde muito cedo começara a revelar grande propensão para o ensino, 

abeirando-se com frequência de analfabetos das suas relações e procurando 

motivá-los para a aprendizagem da leitura e da escrita, de cuja actividade se 

encarregava sempre. O futuro professor dava já os primeiros passos. 

A verdadeira finalidade da vida de Branco Rodrigues (a luta para o 

estabelecimento de condições que tornassem possível a preparação profissional e 

intelectual das pessoas cegas e a sua emancipação social) parece ter origem no 

facto do seu avô, José Rodrigues, que viveu até à provecta idade de 105 anos, ter 

sido vítima de um ataque de cataratas, que lhe provocou a cegueira total em 1885, 

mas podendo recuperar a visão dois anos depois, operado pelo médico 

oftalmologista Aniceto Mascaró. Esta experiência fora-lhe extraordinariamente 

reveladora, sensibilizando-o profunda e definitivamente para os problemas da 

cegueira e dos portadores dela. 

Seguindo J. Nunes Pinto, Matoso da Fonseca e F. P. Oliva, nos artigos em 

referência, Branco Rodrigues, sentindo-se vocacionado para a causa das pessoas 

cegas, abraçou-a e votou-lhe a sua vida inteira, incluindo a maior parte dos seus 

vastos recursos económicos, quer para pagamento de todas as despesas 

ocasionadas com as inúmeras viagens de estudo, que efectuou por quase toda a 

Europa, quer com a manutenção do Instituto de Cegos Branco Rodrigues (por si 

fundado no ano de 1900, em Lisboa, inicialmente com a designação Escola 

Intelectual e Profissional de Cegos, utilizando instalações da Escola Comercial 

Rodrigues Sampaio cedidas por Despacho Ministerial, instituição que, depois de 

sucessivos locais de instalação, veio a fixar-se definitivamente, com o nome 

Instituto de Cegos Branco Rodrigues, em São João do Estoril, no ano de 1913, em 

edifício construído para o efeito, num terreno que, exclusivamente, para tal 

finalidade, havia sido doado pela benemérita Maria Vitória Florinda Leal, durante 

os anos mais difíceis da Primeira Grande Guerra.  
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O Instituto Branco Rodrigues surge na sequência dos resultados obtidos na 

publicação do "Jornal dos Cegos", criado por Branco Rodrigues em 1895 e que foi 

editado até 1920. O produto da venda desta publicação destinou-se 

sucessivamente à Associação Promotora do Ensino dos Cegos (que ajudou a 

fundar em 1887, com a responsabilidade de ensinar aos indivíduos cegos 

portugueses, para além de outras incumbências, o Sistema Braille), às Oficinas 

Branco Rodrigues (que fundou em Castelo de Vide) e à Escola "Jornal dos 

Cegos", originária do Instituto Branco Rodrigues. 

Esta Revista tornou-se rentável, a partir da altura em que os trabalhos de 

impressão começaram a fazer-se na Imprensa Nacional a expensas do Estado, 

mas, por vicissitudes diversas, as receitas acabaram por vir a reverter só a favor 

da instituição Escola "Jornal dos Cegos" e, por consequência, do próprio Instituto 

Branco Rodrigues. 

O "Jornal dos Cegos" foi o instrumento de que Branco Rodrigues se serviu para 

informar e esclarecer a sociedade portuguesa sobre a dignificação das pessoas 

cegas através da educação, do trabalho e da assunção das suas 

responsabilidades pessoais, familiares e outras. 

Nas instituições que pôde fundar, incluindo o Instituto São Manuel no Porto, 

procurou introduzir bibliotecas, para o efeito motivando, em parte, pessoas 

voluntárias para transcreverem em braille obras em caracteres comuns e 

adquirindo publicações impressas em braille em instituições estrangeiras, 

nomeadamente francesas. 

No seguimento de toda esta actividade, promoveu também as primeiras 

impressões em braille no nosso país, fazendo imprimir, mediante caracteres 

móveis, na Imprensa Nacional, em 1898 e 1899, respectivamente, um número 

especial do "Jornal dos Cegos" comemorativo do 4º Centenário do Descobrimento 

do Caminho Marítimo para a Índia e um "Método Estenográfico para a Língua 

Portuguesa", de sua autoria. A primeira destas espécies é a primeira impressa em 
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Portugal (em cinco línguas: português, francês, italiano, inglês e alemão) e, nessa 

qualidade, foi distribuída por 368 instituições tiflológicas europeias e americanas e 

enviada a Reis e a Presidentes da República de bastantes países. 

A propósito de publicações em braille no nosso país, os primeiros livros impressos 

neste sistema surgidos entre nós, consta que foram trazidos de França pelo poeta 

João de Deus, o que teria levado, em 1951, os fundadores da ex-Liga de Cegos 

João de Deus (hoje integrada na ACAPO) a elegê-lo como patrono daquela 

instituição, conforme o também sustentado por Joaquim Guerrinha (GUERREIRO, 

2000; GUERRINHA, 2004: 318).  

O Sistema Braille teria chegado a Portugal pouco antes de 1890 e a oficialização 

do ensino das pessoas cegas no nosso país foi decretada pelo Governo, por 

intermédio do ministro João Franco, em 22 de Dezembro de 1894, muito 

provavelmente sob insistentes (a avaliar pelo que sempre acontecia) propostas de 

Branco Rodrigues. 

Branco Rodrigues viveu uma vida extremamente interventiva, numa luta pela 

eliminação de preconceitos e de erradas ou imprecisas concepções sobre as 

potencialidades, capacidades e competências das pessoas cegas, tendo-o a 

História imortalizado no plano da tiflologia, muito nos ficando por exprimir, nesta 

breve abordagem, em relação ao humanista, professor e jornalista, filantropo, 

tiflófilo, pedagogo, tiflólogo, à personalidade do Homem (com H maiúsculo), que 

teve a coragem de colocar na sua intervenção todas as suas capacidades e 

aptidões, numa entrega devotada e total, para arrancar as pessoas cegas à 

condição de sub-humanidade em que se encontravam no nosso país, o que o 

tornou digno do venerador respeito das pessoas cegas e das que vêem, por ter 

contribuído para o desmoronamento de barreiras sociais e culturais, por ter aberto 

caminhos, iniciando e desenvolvendo a preparação profissional e intelectual das 

pessoas cegas, e pelo progresso social a que deu origem, propugnando por que 

as mesmas passassem a ser consideradas capazes de contribuir para a vida da 

comunidade. 
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Esforçou-se, de forma notável, pela sensibilização e correcção da opinião pública, 

estendendo e organizando o ensino intelectual, fomentando e principiando a 

preparação profissional, desenvolvendo uma não menos apreciável acção 

assistencial, realizando o primeiro recenseamento dos cidadãos cegos 

portugueses (havia cerca de 7281, cujos resultados foram publicados no "Jornal 

dos Cegos" em 1903), apontando indispensáveis cuidados no âmbito da profilaxia 

da cegueira e lutando, incessantemente, contra a indiferença e a inacção dos 

poderes públicos. 

Eis um pouco do perfil de um exemplo tão vivo do muito que pode conseguir-se 

com inteligência, com tenacidade, com persistência, com boa-vontade e com uma 

abnegada e desmedida generosidade! - o grande tiflopedagogo português José 

Cândido Branco Rodrigues, que fundou o Instituto acima mencionado, com o seu 

nome, o qual presentemente já está em ruínas, de paredes ruídas, mas tendo, 

entretanto, sido criado na Parede um lar residencial também com o seu nome.  

Foi tamanha a importância do trabalho de Branco Rodrigues desenvolvido em 

favor da causa tiflológica portuguesa, que, por isso, também veio a ser instituído 

um Prémio Científico e Literário com o seu nome, o "Prémio Branco Rodrigues", 

em 1976, pela Comissão Pró-Cinquentenário da sua morte (Comissão constituída 

pelos Dr. Orlando de Jesus Monteiro, representante da então Biblioteca para 

Cegos da Câmara Municipal de Lisboa e que, considerando as circunstâncias e 

relações institucionais, também interpretaria o espírito da APD, Dr. Filipe Pereira 

Oliva, representante do Serviço para Cegos da Biblioteca Nacional e que, também 

por circunstâncias e relações institucionais, associaria ao evento a então Liga de 

Cegos João de Deus, Professor Mário Jorge da Graça Estêvão, representante do 

Instituto de Cegos Branco Rodrigues da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e 

Professor Vítor Manuel Rodrigues Perfeito Bordalo Coelho, representante da 

então Associação de Cegos Luís Braille), Prémio que, actualmente, é administrado 

pela Biblioteca Nacional de Portugal, no âmbito da Área de Leitura para 

Deficientes Visuais.  
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O Prémio foi constituído pelo rendimento de um capital próprio reunido por 

intermédio de uma subscrição entre os alunos das escolas fundadas por Branco 

Rodrigues ou que ele ajudou a fundar, esperando-se que esse capital viesse a ser 

reforçado, o que tem acontecido, através de contribuições de entidades com fins 

culturais. O objectivo da criação do "Prémio Branco Rodrigues" é estimular, entre 

as pessoas deficientes visuais, o interesse pela actividade científica e literária, 

galardoando, mediante concurso trienal, o autor deficiente visual português do 

melhor trabalho publicado, cuja candidatura ao Prémio seja formalizada à 

Bibllioteca Nacional de Portugal, Área de Leitura para Deficientes Visuais, até 31 

de Janeiro do ano imediato ao triénio a que o concurso respeita, conforme o 

regulamentarmente determinado, cujos trabalhos até agora premiados se 

encontram identificados na Bibliografia de Referência. 

Sendo inquestionável o intenso e tão frutífero trabalho para a vida das pessoas 

cegas, como resultado desse árduo e tão importante empenho e desempenho, 

nada melhor do que se pensar e fundar algo que possa vir a repor o imenso que 

ele fez e deixou em movimento para continuar a ser feito e a aprofundar, nada 

melhor (insistimos) do que uma grande e muito justa homenagem a este 

benemérito, generoso, voluntarioso, humanista conhecedor e sabedor dos reais 

caminhos que interessam às pessoas cegas para que possam viver 

condignamente em sociedade, contribuindo para o engrandecimento da mesma 

com realizações pessoais, sociais e institucionais em igualdade de circunstâncias 

e de oportunidades com as pessoas normovisuais, sendo parte indissociável 

(absolutamente integrante) da sociedade que todos constituímos e somos, com 

todos os direitos e deveres à participação social e viver com a necessária 

qualidade de vida.  

Sentimos ser a altura certa para se começar a preparar essa Homenagem. 

Secundando o provérbio persa, "Duas coisas indicam fraqueza: calar-se quando é 

preciso falar e falar quando é preciso calar-se", não podemos deixar que as 

memórias das grandes obras nos passem ao lado ou em branco, pelo que é 

fundamental estarmos cientes da nossa atenção, sentido de oportunidade e 
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capacidade de intervenção. Nesta acepção, e como "a dignidade não é receber 

honras mas merecê-las" (Aristóteles), pensamos que não há dúvidas de que 

Branco Rodrigues merece, efectivamente, honras ao mais alto nível.  

Por isso, e ao que nos associamos com honra e profundo entusiasmo se nos for 

pedido, em 2011 deveríamos ter, para assinalar justamente os 150 anos do 

nascimento do emérito tiflopedagogo e tiflólogo professor Branco Rodrigues, uma 

Fundação com o seu nome: Fundação Professor Branco Rodrigues, com um bem 

definido projecto científico e tecnológico, pedagógico e cultural, de estratégias 

para a melhoria da qualidade de vida das pessoas cegas e com baixa visão e de 

sensibilização pública para a implementação de resultados e de boas práticas em 

prol das pessoas com deficiência visual.  

Branco Rodrigues construiu um grandioso monumento tiflossociocomunicacional e 

profissional, pedagógico e cultural para os cidadãos cegos portugueses, 

monumento fabuloso constituído pela sua dignidade e grandeza humana, 

abnegadamente colocada a render em favor da emancipação social destes 

cidadãos. Impõe-se fazer jus à sua memória, promovendo a concretização desta 

nossa proposta, em conjunto com as sinergias pessoais e institucionais certas e 

determinadas para levarmos a cabo esse grande evento, na forma de uma 

Fundação para investigação e desenvolvimento em todos os domínios da 

tiflologia. Branco Rodrigues foi e é um Livro que não se fechou e que todos temos 

de continuar a ler, a venerar e a utilizar no sentido de encontrarmos e 

promovermos a cultura da cultura da solidariedade e da partilha. Só pode projectar 

futuros fecundos quem tem e promove memórias vivificantes, as pondera e 

equaciona de forma produtiva, as investiga e integra na evolução e materialização 

da inovação e criatividade ao longo dos tempos.  

Finalizando este texto, recortado do livro Literacia Braille e Inclusão, indicado 

supra, cabe aqui anotar que as instalações do ex-Instituto de Cegos Branco 

Rodrigues, fundado pelo próprio Branco Rodrigues no aludido terreno doado para 

esse fim, foi faustosamente reconstruído, sendo hoje um opulento condomínio, 

que o elevado capital material reedificou, promoveu e usufrui. 
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No dia 20 de maio de 2017, à noite, vindo de um jantar de aniversário de uma 

amiga em São João do Estoril, estacionámos, eu e a minha Esposa, em frente do 

ex-Instituto de Cegos Branco Rodrigues, já então arquitetonicamente transformado 

e com outra finalidade, e escrevi um Pensamento, com o nº 171, o qual transcrevo 

a seguir: 

"Aqui jaz, neste lugar, o Instituto de Cegos «Branco Rodrigues» e uma Memória 

sublime do seu fundador... o seu desmedido espírito filantrópico e edificador de 

grandes valores humanos, a sua finalidade e fisionomia arquitetónica... numa 

nostálgica e profundamente contristante mágoa histórica e humana, na tiflologia 

em Portugal, porque, institucionalmente, lhe permitiram mudar o destino e 

configuração visual interior.  

Porém, este lugar, para além de outros no nosso País, guardará sempre a 

Memória do destemido empenho e desempenho do paladino da causa tiflológica 

portuguesa, do emérito humanista, professor e jornalista, filantropo, tiflófilo, 

tiflólogo e tiflopedagogo José Cândido Branco Rodrigues.  

A doação e construção de raiz imponente e vivificante, que ele próprio fomentara e 

promovera tão dignamente, mas que desviaram do seu grandioso e nobre 

objetivo, para simplesmente ser vendida e capitalizada em muito dinheiro. A 

fortuna tiflológica e humana projetada nesta doação e nos frutíferos benefícios 

dela resultantes foi assaltada pela força dos desenfreados interesses da alta 

finança. O que era uma Escola para a emancipação cultural e social das pessoas 

cegas (que porventura poderia vir a transformar-se num justo Centro ou Fundação 

para a investigação e ciência em tiflologia) virou sumptuoso «condomínio 

fechado». Mas eternamente aberto, ainda que em silêncio, no coração das 

pessoas cegas e do revitalizante património histórico da tiflologia em Portugal."  

[Guerreiro, Augusto Deodato (2020). Pensamentos: Cronologia I. 2ª Edição revista 

e aumentada. Almada: EDLARS - Educomunicação e Vida; pp. 77 (Também em 

distribuição pela Amazon/Espanha)]. 

 


