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Esta poesia de Abílio Oliveira, tão límpida e tão serena, toda ela contida entre as 

margens do rio da vida, surpreende-nos exactamente pela suavidade com que flui, 

mesmo quando o seu torrencial se encontra frente aos obstáculos indómitos que a 

própria natureza lhe impõe. Sim, a vida é o rio envolvido pelas suas margens. Mas, 

curiosamente, é a passagem entre estes dois locais, obrigatórios mas de afastamento tão 

variável, portanto um movimento transversal mais rápido, o percurso que melhor pode 

realçar o sentido do mesmo rio, ou seja da própria vida.  

O poeta aprecia-a, não numa visão que vai da nascente à foz, que seria toda a 

viagem, mas antes através de um corte, ou seja um olhar perscrutador que a dado 

momento galga as margens, partindo de uma para chegar à outra, que considera a do 

acolhimento. Um local que está lá, que a visão procura aclarar e pelo qual anseia, por 

bem. Alcançá-lo, no entanto, impõe muitos trabalhos e muitas condições, sendo a 

suprema, a conclusão dessa mesma vida. Não se chegará bem se ainda houver coisas por 

fazer. Porque devia sempre ser preciso cumprir verdadeiramente todo o percurso da 

vida ou, pelo menos, o seu destino concreto. Como se a foz, a entrada no mar infindo, 

pudesse pertencer também a todas as margens. 

Então, há um outro movimento que seduz o poeta. O movimento do tempo dado 

pelo amor. É que quem caminha para lá, não deve caminhar sozinho. Os passos têm 

âncoras através do amor, prendendo-se a todos aqueles que se amam. E quando já 

chegados, esses laços tão firmes que ajudaram a marcha, irão permanecer pela memória 

do amor, que é aquela que verdadeiramente prolonga a vida pelos vivos. O tempo da 

vida torna-se eterno e a ciência do poeta pode celebrar essa eternidade. Mesmo os 

momentos fugazes da passagem entre as margens, quando captados na malha desta 

poesia, ressoam a coisas duradouras. A coisas que valem. A momentos merecidos que 

ficam, porque estava lá o amor.  

É então uma passagem, mas verdadeiramente, dentro da eternidade. 
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É difícil terminar tão sublime e ao mesmo tempo singela obra, sem verter uma 

lágrima. 

Estas páginas, imersas na sabedoria de quem já transcendeu o imaginário e entra 

profundamente no real, conduzem-nos sem receios para espaços que nos são comuns.  

A clareza da escrita de Abílio Oliveira revela uma paixão atenta pelos sentimentos 

observados na Vida, e a candura das personagens espelha a brutalidade da existência, ao 

mesmo tempo que confere um sentido à dor.  

Este é um livro cheio de esperança e de amor, que nos desafia, nos perturba, nos 

eleva e sobretudo, nos transforma. 

Lê-lo é reconhecer cada sentimento. É um encontro com nós próprios. É uma viagem 

ao nosso interior. 

Ao autor e amigo, uma palavra de gratidão, pela generosidade em partilhar 

connosco o seu dom, e o desejo de que continue com a mesma audácia, sabedoria e 

inspiração. 
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