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António Cabrita

Almada, 1959.
Tem uma produção muito diversifi cada no campo 
da crítica (cinema e literatura), ensino e escrita 
(poesia, fi cção, teatro, cinema e ensaio).
Principais obras: Éter (contos, abysmo, 2015), O Mal 
de Ondina (romance, abysmo, 2013; edição brasileira: 
LetraSelvagem, 2011, nomeado fi nalista do Prémio 
Telecom para o melhor livro publicado no Brasil 
em língua portuguesa),  Para que servem os elevadores 
e outras indagações literárias (ensaio, Alcance Editores, 
Maputo, 2012),  Respiro (ensaio poético, Língua 
Morta, 2011), O branco das sombras chinesas (novela 
policial, com João Paulo Cotrim, abysmo, 2011), 

Não se emenda a chuva (poesia, Livros de Horas, 2011), 
Fábulas (adaptação de estórias orais de Cabo Delga-
do, desenhos de Matias Ntundo, Maputo, Kapicua, 
2009), Tormentas de Mandrake e de Tintin no Congo (con-
tos, Teorema, 2008), O pastor de ventos (fi cção juvenil, 
Trinta por uma linha, 2008), Piripiri Suite, seguido de 
Vision de l’Amen (poesia, Ver o Verso, 2006), Combate 
de fl autas (poesia, & etc, 2003), Os abysmos da mão 
(poesia, Íman, 2001), Arte Negra (antologia poética, 
Fenda, 2000).

Apresentação 

Ficas a dever-me uma noite de arromba é uma colectânea de contos 
de ambiência moçambicana, com o humor corrosivo e a 
mestria de bem tratar a língua portuguesa, atributos singulares 
da prosa de António Cabrita.

Ficha técnica
Género: Ficção
Ano: 2012
Colecção: azulcobalto
Número de edição: 1
ISBN: 978-989-8592-01-9
Dimensões: 11x15 cm
Nº de páginas: 48
PVP: 6,45 €

Excerto
A linguagem é traiçoeira mas permite-nos recortar 
o inexprimível e contar como o Zibelina bateu com 
os ossos no céu. Embutido na transparência azul. 
Bastou um tiro com uma carabina para caça grossa. 
A arma deu um coice no ombro do guarda-fron-
teiriço, que se aproximou do morto a massajar a 
omoplata. Antes de o virar com um pé, cuspiu.
[ A boa vizinhança]

Ficas a dever-me uma 
noite de arromba
António Cabrita

A Companhia das Ilhas apresenta
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Leituras, notas críticas

«Um trafi cante transporta na mochila — entre a barra de ha-
xixe, a máquina fotográfi ca e latas de atum — dois frascos com 
fetos de elefante. Um sagui trepa por Brad Pitt acima, depois 
de ter talvez roubado um memorando que trama a existência, 
até então idílica, de uma fã da estrela americana (alta dirigente 
cultural cuja única qualifi cação é ser amante de ministro). Um 
homem “espanca” com um remo as águas do mar, vingando-se 
do afogamento da mulher amada, para quem lê repetidamente o 
“cântico dos cânticos” na frequência de um rádio submerso. Um 
fi lme de Visconti traz energia e perturbação à vida amorosa de 
um casal. Certa piscina ladrilhada, semelhante a um quadro de 
Vasarely, é o palco de uma tragédia absurda, em que a picareta 
talvez leve a melhor sobre a “fusca” pronta a disparar. Além da 
atmosfera moçambicana, estas cinco histórias de António Cabrita 
têm em comum uma espécie de volúpia narrativa, um puro gozo 
de contar que faz com que os textos muitas vezes levantem voo, 
libertos das amarras do realismo, mas também os entrega a uma 
deriva que nalguns casos não leva a lado nenhum (“Morte em 
Veneza, reprise”, por exemplo, cria uma tensão inusitada entre 
os amantes, sem ser capaz de a resolver). O que empurra este 
livrinho é sobretudo a prosa de Cabrita — ágil, envolvente, mi-
nuciosa, deslumbrada com a variedade das coisas do mundo — e 
uma certa urgência de fi xar as histórias no tempo certo. Se escrito 
‘a posteriori’, o texto arrisca-se a sair requentado, “como as res-
postas ao fundo da escada”. Por isso, “a sede própria para o conto 
acontecer” é “esta página dobrada pelo instante único em que 
uma pedra parte um vidro e uma corrente de ar engolfa a casa”.»
(José Mário Silva, Expresso/Atual, 1 de Setembro de 2012)

É uma prosa clara e viva, com o brilho da súbita inventiva, 
vejam-se, entre outros exemplos, as hipálages “para amparar o 
busto da tristeza,”, “de súbito, num congelamento, o grosso das 
pessoas calou-se”. Fazem-me lembrar, noutro século, o “cigarro 
pensativo” de Eça, mas também, enquanto fi gura de estilo, a 
própria ironia acima referida dá vida e confere criatividade à 
prosa. Os parágrafos são em geral pouco extensos, e os diálogos, 
equilibrados, em discurso directo ou indirecto, usando neles, mui-
to pontualmente, a fala urbana, creio que de macondes:
“– Mbate, sou eu, o Artur… ya brada, tudo bem… e a cunhada 
como vai?… como? Mulher é fogo… Mano, lhe telefono porque 
limpei o sebo a um trafi cas, o man tem na mochila dois fetos de 
elefante…”
A parcimónia neste tipo diálogos é uma questão de bom gosto, 
de fuga à profusão da novidade fácil que agrada ou fi zeram que 
agradasse às maiorias consumidoras de livros, e que se torna, pela 
pouca ocorrência desses diálogos, uma forma de fazer sobressair 
esses mesmos diálogos, afi nal equilíbrio e jogo estéticos numa 
literatura que, antes do mais, é realizada por um europeu – não 
confundir com a CE… – que transportou aos ombros, para Mo-
çambique independente, a sua própria cultura. Daí a sabedoria 
da narrativa do ponto de vista de um autor português e a exacta 

medida formal na descrição dos ambientes e gente de Maputo, 
também, sem dúvida, um dos seus valores, entre os mais que 
exigem a leitura de Ficas a Dever-me Uma Noite de Arromba.

(Nuno Dempster, blogue A Esquerda da Vírgula]

Ficas a Dever-me Uma Noite de Arromba, de António Cabrita, inau-
gurou a colecção azulcobalto, os atraentes caderninhos editados 
com esmero e acerto pela açoriana Companhia das Ilhas. Ao 
leme, o poeta e dramaturgo Carlos Alberto Machado.
Poeta, fi ccionista e ensaísta, Cabrita editou (só em 2011) um título 
em cada uma das valências, respectivamente: Não Se Emenda a 
Chuva, O Branco das Sombras Chinesas, Respiro. Que essa pro-
dução tenha sido acolhida com silêncio quase total (?), eis o que 
se pode lamentar ou tentar inverter. Escolha-se esta última via.
Cabrita transporta para os contos aqui reunidos a sua bravura 
estilística e construtiva. Neles se encapsulam as virtualidades de 
uma escrita da ordem da minúcia e de uma exuberância refrea-
da – «Julieta mira pela janela como caem em cachos as fl ores de 
jacarandá e sente na nuca o clamor dos decapitados» (p.14)
Estas fi cções de ambiência moçambicana, com personagens de 
carne e osso – «E o Marinho mostrou a mão esquerda, cicatriza-
da, sem o dedo anelar. Sorriu com os incisivos que lhe faltavam» 
(p.23) –, distinguem-se pela disciplina da frase – «fi caram na 
varanda, a bebericar num último uísque e a contar as estrelas 
cadentes num céu abarrotado de luzeiros» (p.31) – e pela boa 
gestão dos recursos à disposição – «O mar é o grampo que segura 
aquela casa de madeira à duna.» Dir-se-ia que «grampo» é a pa-
lavra-chave, mas a chave deste como doutros achados de António 
Cabrita está, antes, na solidez da sua ofi cina, não em qualquer 
truque isolado.»
(Hugo Pinto Santos, revista Time Out/Lisboa, 1 de Agosto de 2012)

António Cabrita é daqueles escritores que consegue a enormi-
dade paradoxal de ser tão prolíxico como obscuro. Este ano já 
lançou uma catrefada de livros sendo que um deles, o romance A 
Maldição de Ondina (publicado no Brasil pela Letra Selvagem e a 
pubicar em Portugal pela Abysmo), é fi nalista do Prémio Portugal 
Telecom de Literatura, e tudo islo ocorre no mais perfeito silêncio 
mediático, como um terramoto mudo. A colectânea de contos 
lançada pela Companhia das Ilhas, de Carlos Alberto Machado, 
nos Açores, vem provar duas coisas: que a cultura não é a criatura 
imaginária e imaginada que morre exangue longe dos Centros 
cosmopolitas e que António Cabrita, em longos traços impressio-
nistas aos quais recusa uma segunda demão correctora ou perfec-
cionista, consegue ser um dos mais plásticos e ricos prosadores
que tenho tido a oportunidade de ler. 
(O que ando a ver, a ler e a ouvir:  Valério Romão
DN, QI, Sábado, 29 - 9 - 2012)


