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PREFÁCIO (A DUAS MÃOS) 

 

A ESSÊNCIA 

 

A vida é feita de questionamentos, de indagações que 

interrompem o momento, tal como as ideias que nos 

(des)inquietam, porém conduzem-nos ao juízo moral, à acção, à 

metamorfose do Ser, ao encontro da sua verdadeira essência.  

Nesta obra, o poeta debate-se com a inquietação da alma, 

como se de novo nascesse e quisesse compreender o desígnio da 

sua existência. Neste ressurgir, procura no seu âmago algo de 

sublime, quiçá divino, que o conduza ao que há de mais puro e 

grandioso, à elevação do pensamento, ao sonho. 

Mas a alma do poeta debate-se entre a fraqueza e o desejo, a 

dor e o amor, a melancolia e o júbilo, a estultice e a lucidez, na 

tentativa de ousar transpor os vales da angústia, qual aprendiz, 

vigilante, diligente da sua condição, com vontade de conhecer-

se, de olhar-se, de desvendar a realidade, pretendendo alcançar 

o cume da verdade. 

No entanto, a incompreensão sobrepõe-se à prudência e o 

poeta questiona o valor das palavras, encontrando nelas razões 

para continuar a luta, consciente de que as mesmas “purgam o 

efémero/ e queimam o supérfluo!/ Destilando as essências”.  

E o poeta avança, silenciosamente, procurando no seu íntimo o 

caminho a seguir. Um caminho que se revela sinuoso, farto de 
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resistências, mas que ele ousa ultrapassar, procurando o 

equilíbrio nesta adolescência do sentir, do Ser. 

Então, destemidamente, segue o seu percurso, abraça o 

desconhecido, despido de ideias triviais, de aparências, de 

cegueiras, sabendo que não está só, crente da sua demanda, 

atento àqueles que também possam ter perdido a esperança.  

Nesta lucidez adquirida, procura a perfeição, quase idílica, não 

apenas como parte integrante da sua evolução, como também 

na ânsia de que nós caminhemos a seu lado, “com firmeza e 

determinação”, “ao encontro de nós mesmos”, iluminados pela 

luz da plenitude da existência, amando e sendo amados.  

O poeta alcança a sabedoria, conhecedor da efemeridade da 

vida, contudo aceitando-a, pois encontrou o seu propósito e, 

consequentemente, qual coração iluminado, abraçou a 

eternidade, a perpetuação da liberdade.   

A poesia de Abílio Oliveira envolve-nos numa exímia e onírica 

contemplação da vida, através de uma escrita genuína e 

emotiva, tal como a própria arte de viver. O poeta não se limita 

a escrevê-la, mas vive-a humildemente, desperto para o que o 

rodeia. Os seus versos impelem-nos a Ser, plenamente, mas não 

sós, pois a vida faz sentido quando partilhada, vivida 

corajosamente, sem receio do futuro… 

MARI LÚCIA RODRIGUES  
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O VIGILANTE SOLITÁRIO 

 

Eu não sei fazer poemas. A mim não me pertence a fina arte da 

síntese. Eu precisaria de um ‘Google e meio’ para dizer, por 

exemplo, com quantas manhãs a minha alma é feita. Abílio 

Oliveira mostra com meia dúzia de palavras, uma vírgula aqui e 

outra ali, que é a alma que acorda todas as manhãs. 

Essa síntese, e essa forma de preencher o vazio do papel, 

pertence ao Abílio e responde ao vazio da minha alma. No que 

pese, bem vistas as coisas, parece que pertence mais a mim. 

Menos a síntese e mais a alma. 

Auscultador do (in)consciente colectivo. Em Abílio, emerge uma 

busca que parece dele, mas creio minha. Até mesmo a subtileza 

de emprestar novos significados a velhas palavras, um sonho 

recorrente meu, que ele desvelou. ‘Vigilante Silencioso’ dividiu a 

minha dor e multiplicou as minhas esperanças. 

Eu precisaria de um ‘Google e meio’ para dizer que sou um 

vigilante solitário mas certamente utilizaria dez mil palavras, mil 

vírgulas aqui, outras mil ali, sem contudo tecer um novo 

horizonte para o velho pôr-do-sol. 

Com os poemas de Abílio Oliveira aprendi que somos diferentes 

como pessoas mas iguais enquanto busca. 

Comemorei a Vida. Descobri que eu não estou só. 

CARLOS BOMFIM 


