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Carlos Alberto Machado  

Lisboa, 1954.
Licenciado em Antropologia pela Universidade 
Nova de Lisboa e Mestre em Sociologia da Comu-
nicação e Cultura pelo ISCTE, em Lisboa. Profes-
sor, dinamizador cultural, editor, ensaísta, poeta, 
dramaturgo e encenador. Foi professor de teoria e 
investigação nas Licenciaturas em Teatro da Uni-
versidade de Évora e da Escola Superior de Teatro 
e Cinema. Como autor e editor, colaborou com vá-
rias revistas, entre as quais a SetePalcos, Adágio, Belém, 
Periférica, Boca de Incêndio, Três Três,  A Sul de Nenhum 
Norte e Telhados de Vidro, sendo também co-director 
da revista Magma. É autor de ensaios de crítica e 
história do teatro – tais como Teatro da Cornucópia: As 

Regras do Jogo (Frenesi, 1999), Centro Dramático de Évo-
ra: 25 Anos em Cena – CCE/CENDREV 1975-2000 
(Cendrev, 2000); e, ainda no domínio do ensaio 
sobre a história do teatro em Portugal, participou 
também em obras de referência: Fragmentos da 
Memória. Teatro Independente em Portugal - 1974-1994 
(Acarte, 1994), José Manuel Castanheira. Scénographies 
1973-1993 (Centre Georges Pompidou/Nobilis, 
1993) e José Manuel Castanheira. Une Ruine en Cons-
truction (Centre Georges Pompidou/Nobilis, 1993). 
Principais obras:
Pôr as pernas do lado da cabeça e partir (poesia, ed. 50 
kg, 2015), Teatro Reunido (2000-2010) (Companhia 
das Ilhas, 2014), Antologia poética (Rio de Janeiro, 

Apresentação 

Juntam-se aqui 13 peças de diferentes matizes. Algumas delas foram 
encenadas, quer pelo próprio autor (Aquitanta e Restos. Interiores), 
quer por companhias profissionais e agrupamentos de amadores: 
Teatro o bando, Companhia de Teatro de Almada, CITAC ou 
Passagem de Nível, entre outros. 

Ficha técnica
Género: Teatro
Ano: 2014
Colecção: azulcobalto | teatro
Número de edição: 47
ISBN: 978-989-8592-54-5
Dimensões: 14x22 cm
Nº de páginas: 384
PVP: 17 €

Excerto
Sei de mais todas as tuas palavras. Tenho o corpo 
cheio das tuas palavras. Durante meses encheram 
os meus dias e agora não sei o que fazer com elas. 
E também não sei se quero guardá-las, adorme-
cidas. Nunca tinha conhecido um corpo cheio de 
palavras. Só conhecia palavras esvaziadas de corpo, 
de corpos. A implorarem o corpo que não tinham. 
Ficção. 
São coisas a mais de ti. E não sei para que me 
servem agora. Já disse. Nunca soube. Nunca soube 

o que fazer com tudo o que me davas. Deste-me 
tudo, cada coisa, cada momento, como se cada 
coisa e cada momento fossem os pilares do mundo. 
Do meu e do teu mundo que ainda eram dois e que 
tu querias que fosse um só. E eu? Não sei. Nunca 
soube, não é? Às vezes contigo parecia que tinha 
mãos a mais, corpo a mais, noite a mais. Tudo 
demasiado gordo como num pesadelo. Acordada. 
Ou talvez não. 

Teatro reunido 
(2000 – 2010)
Carlos Alberto Machado  

A Companhia das Ilhas apresenta
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Oficina Raquel, colecção Portugal 0, nº 7, coordenação de Luis 
Maffei, prefácio de Mauricio Salles Vasconcelos, 2013), O Gato 
Visitador (poesia, volta d’mar, 2013), Hipopótamos em Delagoa Bay 
(romance, abysmo, 20013), Corpos (poesia, azulcobalto – Milideias, 
2011), Por eso volveré / Por isso voltarei / C’est pourquoi je reviendrai (po-
esia, Horizontes Insulares, Gobierno de Canarias, 2010), Registo 
Civil (poesia reunida, Assírio & Alvim, 2010), Hoje Não Há Música 
(teatro, Escola Portuguesa de Moçambique, 2010), 5 Cervejas 
para o Virgílio (teatro, & etc, 2009), Hamlet & Ofelia (teatro, Escola 
Portuguesa de Moçambique, 2008), Talismã (poesia, Assírio & 
Alvim, 2004), A Realidade Inclinada (poesia, Averno, 2003), Aquitan-
ta (teatro, ed. autor, 2003), Restos. Interiores (teatro, ed. autor, 2002), 
Os Nomes que Faltam (teatro, Teatro Nacional S. João/Cotovia, 
2001), Mito, seguido de Palavras Gravadas na Calçada (poesia, & etc, 
2001),Transportes & Mudanças. Três Peças em um Acto (teatro, frenesi, 
2000), Teatro da Cornucópia. As Regras do Jogo (ensaio, frenesi, 1999).

Participação em colectâneas e obras colectivas:
- 40 X Abril. Poesia e Ilustração (organização de Rui Portulez, abys-
mo, 2014).
- Em Lisboa, Sobre o Mar. Poesia 2001-2010 (organização de Ana 
Isabel Queiroz, Luís Maia Varela e Maria Luísa Costa, Fabula 
Urbis, 2013).
- Poemário Assírio & Alvim (vários anos, desd 2010).
- Poetas sem Qualidades (Averno, 2002, organização de Manuel de 
Freitas) 
- Dramaturgias Emergentes 2 (Cadernos Dramat, Nº 6, Teatro Nacio-
nal S. João/Cotovia, 2001).

É editor da Companhia das Ilhas, fundada, com Sara Santos, em 
2011.

Leituras, notas críticas

« Neste TEATRO REUNIDO de Carlos Alberto Machado estão 
13 peças escritas entre 2000 e 2010. São dez anos de teatro – os 
primeiros dez anos do novo milénio – que surgem pela pena 
de um autor que cresceu na segunda metade do século XX e 
que chega a este novo milénio carregando o peso de um século 
aparentemente extinto (a guerra no Kosovo, a sida, as drogas, a 
solidão urbana – parecem coisas extintas – mas surgem aqui com 
inusitado fulgor).
Uma maneira subtil de jogar com as expectativas do leitor atra-
vessa toda a obra dramática do dramaturgo. São recorrentes os 
títulos e os ambientes em que se situa a acção num local ou num 
universo preciso, para em seguida, se abrir uma janela para um 
outro – surpreendente – universo de referências. O dramaturgo 
Carlos Alberto Machado surge assim, recorrentemente, como um 
demiurgo que orquestra o mundo e as regras para habitar esse 
mundo a seu bel-prazer. O que propõe é que se estabeleça, entre 
o leitor/espectador e o texto/encenação (virtual ou concretiza-
da) um jogo entre aquilo que se conhece do mundo e aquilo que 
surge figurado.
De “Os Nomes que Faltam” (2000) a “O Sentido da Vida” (2010) 
assistimos à evolução de um corpus dramático que, claro, ga-
nhando robustez e densidade, nunca parece alienar os traços que 
se começam a esquissar logo nos primeiros textos. O tom geral 
é – quase – sempre o de uma linguagem poética que surge para 
traduzir acções reconhecíveis do quotidiano, surgindo como uma 
ruminação das experiências vividas pelas personagens. Assim, são 
numeráveis os monólogos ou os momentos de solilóquio dentro 
de estruturas dialógicas, onde se transfigura o real por uma lin-
guagem de matriz lírica, atravessando-o com poesia. O resultado 
é um saboroso jogo de subversão de géneros e de expectativas. 
Uma filha que aparece enforcada, um jovem com um cinto de 
explosivos e que ameaça fazer-se explodir, uma mulher semi-nua 

com uma perna engessada, um Hamlet e uma Ofélia toxicode-
pendentes, etc., são motivos para uma reconfiguração poética do 
real.
Dispersas por estas peças encontramos reflexões sobre o amor, 
a idade, a solidão, a política, a guerra, a cidade, a família, em 
suma, sobre a vida. Mas não espere o leitor encontrar aqui longas 
sentenças morais sobre a vida e essas coisas. Os temas nas peças 
de Carlos Alberto Machado são sempre aquilo que se esconde 
por detrás do que aparentam ser os temas das peças de Carlos 
Alberto Machado. Aliás, tal como o sentido da vida.»  
(Rui Pina Coelho)

(...) Os Nomes que Faltam, de Carlos Alberto Machado, tem a 
capacidade de sintetizar matérias existenciais e sociais portugue-
sas contemporâneas e, ao mesmo tempo, propor estruturações 
dramatúrgicas diversas das formas anteriores exploradas na cole-
tânea, antes de mais, pela ambiguidade, repetida no decurso do 
exercício, entre a enunciação metadramatúrgica e a enunciação 
dramatúrgica das sete vozes em cena - servindo, também, de ponte 
para as experimentações dramatúrgicas sintéticas de Urgências. A 
índole vocal da proposta dramatúrgica de Machado abre o leque 
de concretizações cénicas e deixa menos apreensível, em termos 
analíticos e de receções, as ilações a retirar da tessitura dessas vozes 
num espaço não referenciável, na cena e nas envolvências dela; as 
encenações confrontam-se com a não prescritividade do texto, 
por um lado, e, por outro, com a dificuldade em isolar um veio 
dramatúrgico, uma intencionalidade, um programa dramatúrgico 
para além da vocalidade de personagens e da ambiguidade dos 
planos de enunciação e debate (teatro dentro do teatro ou de teatro 
dissidente das formas tradicionais), porque a proposta não se 
pode resumir, liminarmente, a sete histórias narradas de modo 
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entrecortado, porque as articulações entre o existencial e o social 
contemporâneos portugueses são subtis, mas, por fim, minima-
mente identificáveis.
O trágico menor declinado contemporaneamente (sem relativiza-
ções pelo humor de comentário e aparte, ou pelo fársico-trágico, 
obtido pela distância crítica, quanto ao cômputo geral dos exer-
cícios) é o âmbito dramatúrgico da proposta; ela é regida, desde 
o prólogo breve, pela soturnidade nas exposições dramatúrgicas, 
naquilo que estabelecem de ambiências cénicas de gravidade. O 
âmbito da proposta é o do trágico sem concessões, numa declina-
ção que enfrenta as receções com matérias não contornáveis por 
outra atitude que a imersão na estranheza – o familiar e o reconhecível 
apenas afloram o final do decurso dramatúrgico.
A primeira abordagem da proposta textual sugere um âmbito 
humano lato para personagens e palavras a proferir em cena: o 
prólogo poético-crítico promove, de imediato, o exercício a uma 
seriedade grave, para que as vozes, dentro dela, se desdobrem mas 
pouco se revelem, ao longo de três andamentos, repartidos por dez 
unidades dramatúrgicas, desiguais na extensão e conteúdos: um 
primeiro andamento (aparentemente) metadramatúrgico (unidades Um 
e Dois); um segundo, com dispersão (não resolvida) de fragmentos 
das narrativas das vozes (unidades Três a Nove), de interações num 
limbo, diálogos (póstumos?), novos momentos de metadramatici-
dade aparente; o terceiro andamento remata as biografias dispersas 
e nódulos salientes delas nas sete vozes, em testamentos, discursos 
prévios a uma mudança de estado, a um transe trágico, entretan-
to consumado.
A cena em três andamentos começa pela estranheza dos modos de 
representação do humano, materializado em vozes: a não significa-
ção externa direta dos sentidos enunciados cria nova indefinição 
de contextos e referentes (um espaço de terra batida, sobre o qual as 
personagens deambulam) e da consistência das personagens, que 
escolhem quem podem ser de um conjunto de figurinos drama-
túrgicos femininos (Charlotte, Ofélia, Jocasta, Julieta, Irina, Olga, etc. 
pp.69 e 71). As vozes pressupõem desmaterialização de corpos, 
ou, no mínimo, quase inatividade corporal: não necessitam deles, 
bastam-se nas palavras nascidas da biologia humana e que sobre-
vivem efemeramente à corporalidade. A indefinição e o adensar 
de estranheza (espaço, situações, substância das vozes, ausência 
de referentes externos da representação) não se resolvem, pelo 
contrário, tornam-se ambivalentes e fechados em si, de modo a 
que percorram o exercício, por parte das receções, conjeturas, 
tentativas e erros. Quando se tenta conjugar, para esclarecer 
criticamente, momentos da proposta, a indefinição persiste e faz, 
aparentemente, coexistir uma esfera de simulação metadrama-
túrgica e uma esfera de metafísica intrigante, um limbo posterior à 
fisicalidade. Contudo, seja na conjetura humana de solução da 
estranheza, seja na conjetura dramatúrgica interna, as enunciações 
das vozes só revelam o ponto concreto de origem e projeção das 
palavras (a chave da dramaturgia) no final do testamento de CAMU, 
no encerrar do exercício (pp.101-102): (…) Parto, sim é melhor, não 
tenho coragem para ficar aqui a cair… há uns sítios onde pessoas como eu po-
dem ficar até ao fim das suas vidas. Não é bem um hospício, nem um hospital, 

nem uma prisão, nem sei como lhes chamam. Só sei que são bons locais para 
pessoas com o fim marcado (…) Bom. É um sítio para pessoas falarem, 
apenas. Para pessoas. Ponto final.
Esta última intervenção remete toda a unidade Dez para uma 
lógica de colocação cronológica do representado, que a faz ante-
ceder as nove primeiras: os testamentos finais das personagens são, 
revista a proposta, o primeiro passo de narratividade dramatúrgi-
ca dela, o momento anterior à entrada no limbo de despersonali-
zação, em que as personagens se encontram desde o início e que, 
na ambivalência da estruturação de tensões dramatúrgicas, mani-
pulou os recetores e os fez, erroneamente, especular, deambular por 
hipóteses de solução entre o metadramatúrgico e o metafísico. Os 
fragmentos biográficos dispersos anteriormente tornam-se, pela 
subtil revelação final, memórias ainda ativas, relatadas depois da in-
clusão das vozes no limbo de dissolução no inumano. Mesmo assim, o 
espaço de terra batida permanece estranho e inóspito, desumanizado, 
e os referentes mais concretizados ainda ambíguos: o limbo pode 
ser antecâmara de morte, socialmente válida, para entes termi-
nais (pessoas com o fim marcado); ou um espaço mental post mortem, de 
restante energia cerebral em corpos moribundos ou em primei-
ra decomposição; ou, retirando carga angustiante à existência 
humana e à dissolução no inumano, o palco, a cena, a dramaturgia 
- uma dramaturgia não metafísica, mas de espaço mental, preenchí-
vel pela palavra e pela sombra, dramaturgia de imagens quase 
obliteradas, difusas, obscurecidas, uma dramaturgia de vozes e 
eventuais vultos, nomes, restos de identidades subjetivas, de corpos 
desvanecidos. Dramaturgia serena do humano em situação de 
pré-dissolução ou imediatamente entrado na dissolução gradual de 
corpo, voz e mente, é no espaço teatral que as vozes fazem culmi-
nar o fim de existência e nele relevam questionações filosóficas 
(simples e complexas, no fundo naturais) sobre a condição humana, a 
sua durabilidade no Tempo, e os sentidos que possa ter dentro do 
quadro humano (não do inumano), que o prólogo poético estabelecera 
com sobriedade materialista.
Pela inversão do alinhamento das unidades, a indefinição intenci-
onal é passível de se descodificar um pouco (na leitura crítica, mas 
não na representação prescrita do ordenamento de unidades, de 
que depende todo o efeito final inversor que constrói) e alguma 
luz se faz, para tornar dramaturgicamente operacional o texto – a 
começar pela ambiguidade das esferas metadramatúrgica e me-
tafísica ou, mais objetivamente, de dramaturgia do real humano 
contemporâneo.
A dificuldade em relacionar as nove primeiras unidades ao 
real envolvente (não pressionante da cena, silenciosos e escuros 
bastidores, isolamento da cena em redoma estanque e aposi-
ção de atenções críticas sobre palavras e personagens de difícil 
referenciação externa) obriga a reponderar cada informação 
da subjetividade das personagens, sequencialmente expostas 
sem contexto definido, e articulá-las com a contemporaneidade 
social, interrogar espaços de terra batida, onde enganosos diálogos de 
metadramaticidade iludem diálogos e narrações biográficas em 
contextos precisos da realidade ou, pelo menos (deixada de lado, 
por um instante, a possibilidade metafísica de discursos póstumos 
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a partir de um limbo post mortem), a pertinência social do espaço 
de terra batida se recupera na sobrevivência de entes com os dias 
a terminarem (não internados em hospitais, hospícios, etc.) e faz 
redobrar a intencionalidade de sublinhar a dimensão social destes 
discursos de subjetividades – a subtileza de construção drama-
túrgica de Machado revira o decorrido em cena e é a partir do 
final que os discursos fazem todo o sentido social de articulações: 
sobre a índole humana em prólogo poético, sobre as existências no 
plano individual, sobre fome, frutos, calor e frio, sobre ausência 
de harmonia, sobre narrativas individualizadas e sobre, principal-
mente, a indiferença com que o trágico declinado em vozes se pro-
cessa na sociedade portuguesa contemporânea: do outro lado da 
terra batida, segue, efémera e inscientemente, a vida light ruidosa, 
na euforia do desconhecimento de si e dos outros, na incoerência 
social, na generalizada demissão sobre as declinações do trágico 
individual?
As narrativas das sete vozes foram decompostas na dramaturgia 
e, nesses termos, tornadas de reconhecimento dificultado; a 
revisão distanciada do representado, a que o volte face do efeito 

de ponta de relativização obriga, obriga também a reconstruir, 
nas receções, cada uma delas e o que proferiram, de forma não 
contextualizada e fragmentária, manipulada pela intencionalida-
de autoral; revendo e sopesando os dados expostos, o resultado é 
(sob a pressão de encaminhamentos a dissolução, a desumanizações 
precoces) o da questionação dos estados mentais das personagens 
e o da interrogação (política) das instituições (ausência delas?), 
que, localmente, podem atender (e em que termos) seres com finais 
aprazados, na contemporaneidade e na localidade diretamente 
envolventes da cena. A articulação da declinação existencial trá-
gica portuguesa contemporânea torna-se política e de cidadania, 
a metafísica e a metadramaturgia deixam o enganoso rumo de 
trechos e desfechos individuais e convertem-se em questionações 
(acres, políticas, descritoras) do real português imediato: que fazer 
com os moribundos e condenados a prazo?

(António Conde, Fresco Bruegeliano. Dez estudos e um ensaio sobre dra-
maturgias, portuguesas entre 1990 e 2010, Companhia das Ilhas, 2014:  pp. 
382-385)


