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Assis Milton Ovídio Rodrigues (mais conhecido por Assis Milton, nascido a 27 de 

Agosto de 1942 e falecido a 20 de Março de 2006) 

   

Breve Biobibliografia recolhida, por Augusto Deodato Guerreiro, no seu livro 

 Estrelas no meu Céu Escuro, editado pela APEDV em Julho de 2005, com o ISBN 

972-9060-97-5, e disponível em: www.apedv.org.pt e www.sertec.pt 

 

Assis Milton Ovídio Rodrigues nasceu a 27 de Agosto de 1942, na Cidade de Pangim, 

capital de Goa, onde frequentou a escola primária. Em Bombaim, estudou na St. 

Stenislaus High School até regressar a Goa em 1956. De novo na sua terra natal, 

estudou na People’s High School até ao sexto ano, altura em que a visão deixou de lhe 

permitir ler livros e fazer os seus trabalhos. 

Depois da anexação de Goa pela Índia, veio para Portugal. Em Lisboa, fez a sua 

reabilitação na Fundação Sain. Depois do curso liceal, ingressou na Faculdade de 

Letras da Universidade Clássica de Lisboa onde frequentou o curso de Germânicas. 

Em 1969, interrompeu os estudos e rumou para Moçambique, fixando-se na Cidade da 

Beira.  

Em 22 de Julho de 1969, fundou o Instituto Assis Milton, a primeira Instituição 

moçambicana vocacionada a prestar apoio aos deficientes visuais para a sua 

educação, reabilitação e formação profissional. Em 1971, quando da sua passagem por 

Luanda, fomentou activamente o surgimento de um estabelecimento em prol dos 

deficientes visuais que culminou na criação do Instituto Óscar Ribas. 

Regressou a Europa em 1976. Na Inglatera, frequentou e concluiu o curso de College 

of the Teachers of the Blind, assim como o da Faculty of Education of the University of 

Birmingham. No extinto Instituto António Aurélio da Costa Ferreira foi docente entre 

1979 e 1989. Em 1984, concluiu a Licenciatura em Línguas e Literatura Modernas pela 

Universidade Clássica de Lisboa. 

http://www.apedv.org.pt/
http://www.sertec.pt/
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Em 1980, fundou a Associação Promotora de Emprego de Deficientes Visuais 

(APEDV), para a formação profissional de deficientes visuais e sua colocação no 

mercado do trabalho. 

Publicou vários artigos na imprensa nacional e estrangeira. Participou em vários 

Congressos e Seminários sobre a formação profissional, reabilitação e emprego de 

deficientes visuais. 

No âmbito da missão que abraçou, visitou Macau, Hong-Kong, Laos, Suiça, Áustria, 

Alemanha, Inglaterra, França, Espanha, Finlândia, Suécia, Brasil, Estados Unidos, 

Canadá, Angola, Cabo Verde e Moçambique. 

Ao longo do seu aperfeiçoamento académico, foi bolseiro da Fundação Calouste 

Gulbenkian, da Comissão Fulbright, Christoffel Blindenmission, CAFORD e Catholische 

Blindenwerk. 

Assis Milton publicou o livro “Estrelas no meu Céu Escuro” que foi lançado durante o 

Seminário Comemorativo dos 25 anos da APEDV que se realizou no dia 30 de 

Setembro de 2005. 

Pai de quatro filhos: Aquilino, Alexandre, Dânia e Daniela. 

Assis Milton faleceu no dia 20 de Março de 2006 depois de uma doença prolongada.  

Cientes da importância do livro indicado supra, reproduzimos a seguir apenas dois 

Capítulos do mesmo: 

 

A CONSTRUÇÃO DA CEGUEIRA 

O que é que a CEGUEIRA tem a ver com o fenómeno a que nós chamamos VIDA? 

Quando é que a Cegueira se constrói a si própria ou surge construída deliberadamente 

ou por incúria? São muito interessantes estas perguntas. Faz-nos pensar um pouco 

mais do que seria habitual. Mas a Cegueira constrói-se a si própria? Pode ser 

provocada? 

Na sua óptica quando é que a cegueira acontece e a quem? Vou dizer o que vem à 

minha cabeça sobre esta matéria. Tenho pensado muito nela. No entanto, peço que 

tomem esta explanação meramente como a minha maneira de ver a questão e nada 
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mais. Cada um de nós é um "mirone" da vida e naturalmente observa-a à nossa 

maneira. Portanto, respeitinho a todos da minha parte. 

As pessoas materialistas, cientistas ou não, não estão para fantasias, vêem a Vida 

como se fosse um segmento de recta. Início da vida na altura da concepção, e fim dela 

na morte. Não há nada antes nem nada depois. No entanto elas distinguem-se, elas 

próprias da matéria. Têm necessidade de comer, podem ser punidas ou 

premiadas, postas na cadeia ou exercer algum cargo socialmente 

importante, etc. Outras vêem-na como se fosse uma semi-recta, como é o caso dos 

cristãos, especialmente os Católicos. O corpo e a alma são criados na altura da 

concepção no ventre da mãe ou num tubo de ensaio, mas nunca mais tem fim. Depois 

da morte vão para o Céu, às vezes passando por uma coisa chamada Purgatório, ou 

vão para o Inferno, onde permanecem para todo o sempre. E há ainda aquelas que a 

aceitam, como acontece com os Hindus e Budistas, e seguidores de mais algumas 

filosofias e religiões afins, qual uma recta. Não houve início, nem haverá fim. A vida é 

mais uma experiência numa cadeia de experiências. Para nos tranquilizar dizem que a 

noção de espaço e tempo são criações nossas. Não há passado nem futuro. Só há 

presente. Sempre só o Presente. Poderá haver memórias do chamado passado, mas 

tudo não passa no Presente. O devir é a realização em curso do Presente e nada mais. 

Pode-se concluir daqui, que, apesar de sermos feitos de elementos que fomos buscar 

ao Universo Físico, isto é da Mãe Terra, aos raios solares e cósmicos, não pensamos 

da mesma forma sobre o assunto em causa. 

Mas, para quê toda esta conversa? O que é que isto tem a ver com a Cegueira? Pois 

bem, propus-me a falar sobre a construção da cegueira, não é verdade? 

Puxemos pela nossa fantasia e imaginemos que nos situamos antes da concepção e 

nascimento, e cada um de nós dizia: "Eu gostaria de experimentar como é aquele 

Universo Físico, em especial aquele Planeta Terra que parece interessante. Mas esse 

Universo Físico é muito complexo e cheio de ratoeiras. Terei que entrar nele munidos 

dos sensores adequados. Terei que construir olhos para ver, ouvidos para ouvir, tacto 

para sentir, gosto para saborear, etc. e, como não pretendo ficar só num 
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sítio, precisarei de braços e pernas. Como terei que permanecer nele durante pelo 

menos algum período razoável, terei que construir um cérebro, pulmões, coração e 

outros apetrechos para que a minha vida no Planeta seja viável. Portanto, vou 

aproveitar o embrião que acaba de se formar no ventre daquela mulher, em resultado 

da junção dum espermatozóide e um óvulo, e começar a minha vida. Vou fazer parte 

da construção do corpo que vai ser meu, espero bem, durante muito tempo. Irei registar 

tudo o que for acontecendo comigo, tintim por tintim. É claro que irei ocultando alguns 

registos ao longo do percurso da experiência da vida para não me 

sobrecarregar. Depois, quando eu regressar, irei examinar tudo: o meu 

comportamento, as minhas angústias, as minhas alegrias, os estudos que 

fiz, trabalho, relacionamento com outros, etc., etc. Não sei o que irei fazer com esse 

banco de dados. Logo se verá. (Fim da fantasia). 

Voltemos agora para o que é mais palpável. Temos um embrião no ventre de uma 

mulher. Ele é microscópico. Contudo, tem um tamanho e um determinado peso. Os 

cientistas dizem-nos que tudo neste Universo Físico é feito de substância. A substância 

só se manifesta de duas formas e mais nenhuma: matéria e energia. Sabemos que a 

energia pode-se transformar em matéria e vice-versa. Portanto, vai dar tudo ao 

mesmo. Dizem-nos também que a matéria é feita de moléculas e estas de átomos. Isso 

quer significar que o nosso embrião em causa é feito de moléculas de 

água, ferro, cobre, e outras, mais alguma energia. Pense bem. Estas moléculas ou os 

seus átomos sempre existiram desde o aparecimento do Universo Físico. Não seria 

errado, portanto, considerar que estas mesmas moléculas e os átomos em questão já 

teriam estado em outros animais, nas plantas, rios, montanhas, ou qualquer outra coisa 

do Universo Físico. É tudo muito antigo e velho. Mas, há alguma coisa nova 

nele? Sim. Um projecto dinâmico de uma vida individual, de sexo masculino ou 

feminino, isto é, como que um plano com um calendário, uma calculadora e um 

relógio. Não só, mais um supervisor que vai assegurar, a cada passo, a execução 

escrupulosa do projecto até ao final da vida. Esta poderá ser encarada como a mais 

valia da matéria enquanto o indivíduo viver, e menos valia quando ele deixar de 
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existir. Parece então que veio um elemento novo no que já existia (Universo Físico) e 

foi-se embora. Este elemento novo é distinto da matéria que o cobre. Pode ser 

abordado, acarinhado, atormentado, enclausurado, engrandecido, etc. Depois de 

chamado morto, torna-se imprestável. Não o podem pôr a governar um País, por 

exemplo. 

Atingiram os olhos. Ficou cego para o resto da vida... Foi há cinco anos que ela cegou 

devido aos diabetes e uma conhecida dela devido ao glaucoma... Aquele cegou devido 

à intoxicação alimentar... Outro devido a um acidente de viação... A um outro, por ser 

dissidente político, arrancaram-lhe os olhos na masmorra. Creio que esta pequena 

amostra é suficiente, no entanto, para dizer que a cegueira pode ocorrer em qualquer 

fase da vida de um indivíduo e devido a múltiplos factores. Sabemos que algumas 

cegueiras são reversíveis, outras não. A prevenção em alguns casos resulta bem em 

outros casos, os médicos vêem-se totalmente impotentes. É assim a Vida. 

Agora que já temos cegos para todos os gostos, o que fazer com eles? Como lidar com 

eles? Qual será o seu lugar no seio da Sociedade? Que perigo representam para o 

equilíbrio colectivo? Qual é a probabilidade de uma pessoa não cega vir a sê-

lo? Começando a responder a esta última pergunta, direi que, para a tranquilidade da 

grande maioria, a probabilidade de isso vir a acontecer é remota, embora eu 

acrescente que as desventuras deste tipo vão acontecendo aqui e acolá e parece que 

não há quem possa pôr termo a isso. É claro que a morte toca a todos 

invariavelmente, mas a cegueira não é assim, felizmente. Quanto às outras 

perguntas, como os vários tipos de cegueira que conhecemos, por não serem 

contagiosas, os seus portadores podem e devem ser tratados, com naturalidade e 

humanidade adequadas. Terem direitos e deveres essencialmente iguais aos dos 

demais cidadãos. Direito ao carinho e amor da família, dos vizinhos, direito à 

escolaridade, formação profissional, emprego, habitação, à autonomia, liberdade, à 

cultura, à aceitação em pé de igualdade sempre que possível, etc. 

Eu sei que, muitas vezes, é o desconhecimento sobre a realidade dos que não vêem 

ou vêem muito pouco que faz com que as pessoas em geral fiquem um pouco 



 

6 

 

atrapalhadas. A sua boa vontade não chega. Elas simplesmente não sabem como 

serem prestáveis. Quanto a mim, a falta de convívio e falta de esclarecimentos 

dificultam a comunicação entre estes grupos. Quem lida todos os dias com pessoas 

portadoras de deficiência visual acaba por pôr de parte a valência da cegueira. Tudo o 

resto resulta das capacidades individuais duns e doutros de forjar um bom 

relacionamento e posicionamento num determinado contexto humano. Assim como há 

pessoas não cegas que são alegres por natureza, outras permanentemente 

enjoadas, outras assim, porque não há duas pessoas iguais na face desta Terra, nunca 

houve, e podemos afirmar com segurança que nunca haverá, poderemos 

compreender, por isso mesmo, que os cegos são todos desiguais até certo ponto. 

Março de 2001 

 

O CANDEEIRO SORRIDENTE 

A Felicidade é um Estado de Espírito, dizem os entendidos (se é que há 

verdadeiramente entendidos nesta matéria). Admitindo que sim, podemos especular 

que estamos a falar dos momentos do relógio da nossa existência neste 

Planeta, relógio que só tem corda para X tempo, nem mais um segundo. 

Penso que a Felicidade não existe pré-fabricada, muito menos no vazio! E, assim como 

uma boa dona de casa fabrica doces e os guarda à mão para, quando lhe apetecer 

comer ou oferecer a alguém, saber onde ir buscar a delícia, zelosamente guardada, a 

Felicidade, quanto a mim, tem de ser construída, fabricada com atenção, cuidados 

redobrados, e guardada à mão, para ter efeito nas nossas Vidas, para ser aproveitada!  

Inerente à amizade que temos pelas pessoas ou coisas, fica nas asas do oculto, a 

Felicidade. Quando estamos com um pouco de vontade de felicidade, se a tivermos 

criado, e se soubermos onde a guardámos, podemos de pronto ir buscá-la e saboreá-

la. “Guardei na voz e nos gestos daquele amigo, daquela amiga, um pouco da minha 

felicidade. Sinto-me só, vou pegar no telefone e ouvir a sua voz. Vou combinar um 

encontro, vou alegrar-me com sua presença, as suas conversas, as coisas engraçadas 
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que normalmente vai dizendo e fazendo. Gosto muito daquelas maçãs, vou comer uma 

com gosto! Hoje apetece-me ir ao teatro com os meus filhos ou os meus amigos.” 

Podemos assim viver muitos momentos de satisfação que são momentos de 

felicidade. Um mesmo momento não pode ser vivido ao mesmo tempo com alegria e 

tristeza. Um momento pode ser alegre, assim-assim ou triste. Quantos mais momentos 

saudavelmente divertidos tivermos, ao longo do dia ou noite, mais felizes 

seremos, naturalmente. Se actuarmos em cada momento com vista a garantirmos a 

construção ou fabricação da felicidade, não a deixaremos de ter sempre que a 

quisermos. 

Será conveniente sermos como um poste de candeeiro aceso, sempre aceso, faça 

sol, faça chuva, faça noite escura. Nenhuma sombra nos poderá escurecer. Podemos 

dizer às borboletas que estamos vivos e presentes. Elas se quiserem que venham até 

nós. Mesmo que um cão alce a sua perna para nós, não conseguirá escurecer a nossa 

luz, estão a compreender? A nossa luminosidade não pode depender dos outros 

candeeiros acesos ou semi-acesos. Haverá felicidade para nós se ela estiver enraizada 

em nós, dependente em nós em primeiríssimo lugar. 

Quando um candeeiro aceso se olha ao espelho, vê-se reflectido qual um enorme 

coração generoso a sorrir de boca expandida. Os generosos sabem amar, trazem 

dentro de si a fonte inesgotável de felicidade. A generosidade é um amor 

discreto, suave, por vezes, oculto, anónimo, equilibrado, doce de verdade… Pode ser 

tratada como ciência ou arte, ou ambas as coisas. O segredo está em saber cultivá-la 

decididamente. O retorno é garantido, abundante, maravilhoso! Mas como se faz 

isso? Fale com o seu Coração, se ele não estiver a dormir, ele dir-lhe-á como. Não há 

melhor mestre! Não perca o seu precioso tempo em busca da Felicidade, se nunca a 

produziu, ou não sabe onde a guardou. Em qualquer dos casos, lembre-se que Hoje é 

um lindo dia para pôr mãos à obra! 

“Que a embriaguês da Vida sem norte e o Stress em que estamos mergulhados não 

nos Cegue!” 

SETEMBRO 1989 


