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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 

Depois da reunião de poemas dos anos 2000-2006 em Registo civil 
(Assírio & Alvim, 2010), e das obras breves Por isso voltarei (2010) e 
Corpos (2011), Carlos Alberto Machado neste Uma viagem romântica 
a Moscovo aproxima-se de personagens e situações do “bairro”, 
sem abandonar os seus temas de sempre (a escrita, os corpos, a 
finitude).

Ficha técnica
Género: Poesia
Ano: 2012
Colecção: azulcobalto
Número de edição: 8
ISBN: 978-989-8592-15-6
Dimensões: 11x15 cm
Nº de páginas: 48
PVP: 8,00 €

Excerto
Ainda menino empurrado pela miséria desceu
da sua galiza até à solidão morna de lisboa
onde afocinhou na merda gasta dos outros
a pouco e pouco a comida rasca e o vinho
levantaram-lhe a pança muito acima da vergonha
agora no seu estabelecimento próprio esqueceu
o traçado miudinho dos amargos e humilhações 
talvez
também tenha esquecido a sua primeira taberna e 
agora

o seu ventre bojudo enchido por vinho martelado e 
feijoadas
empurra a sua voz tonitruante no café selecto
do bairro que diz ser o seu
“com marcha e tudo”
desde sempre.
[estabelecimento próprio]
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Oficina Raquel, colecção Portugal 0, nº 7, coorde-
nação 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 – Mi-
lideias, 2011), Por eso volveré / Por isso voltarei / C’est 
pourquoi je reviendrai (poesia, 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 Moçam-
bique, 2008), Talismã (poesia, Assírio & Alvim, 
2004), A Realidade Inclinada (poesia, Averno, 2003), 
Aquitanta (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, abysmo, 2014).
- Em Lisboa, Sobre o Mar. Poesia 2001-2010 (organi-
zação 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 Nacional S. João/Cotovia, 2001).
É editor da Companhia das Ilhas, fundada, com 
Sara Santos, em 2011.

Leituras, notas críticas

[…] [Como] Carlos Alberto Machado se apresenta aqui na dupla 
figura de autor e editor, e eu gostaria de começar por este último 
aspeto, chamando a atenção para um projeto que se desenvolve 
na margem ou, dizendo de outra forma, se institui como centro 
e à distância de várias margens: a açoriana, em primeiro lugar, 
e depois a outra, do território peninsular, a leste; isto não obsta 
a que se torne local de confluência e encontro de várias vozes e 
percursos literários, numa dinâmica que privilegia a articulação 
do exterior com o interior, do local com o distante. De resto, ape-
sar da velocidade dos dias e da catadupa de notícias funestas com 
que somos massacrados, qualquer memória ainda em bom estado 
de conservação terá presente que essa era precisamente a política 
da revista Magma, um outro projeto mantido nas Lajes do Pico 
pelo Carlos Alberto Machado, entre 2005 e 2008, isto é, durante 
o exercício autárquico de Sara Santos. 
«Magma, pois, pela sua inquestionável qualidade em cada 
número publicado e pela sua abrangência de temas e geogra-
fias dos nossos afetos e estilos, privilegiava como poucas outras 
publicações nossas a literatura dos e nos Açores. Que partia de 
uma pequena vila açoriana fora do triângulo do poder político 
regional só lhe trazia um estatuto que em Portugal será difícil de 
encontrar, habituados que estamos às falsas e moribundas gran-
dezas dos grandes “centros” – escreveu Vamberto Freitas («Mag-
ma Expulsa e Lembrada», em Açoriano Oriental, 27 de janeiro 
de 2012, p. 17). 
E, para juntar a Magma, importaria referir igualmente a Biblio-
teca Açoriana, outro projeto editorial do mesmo tempo e origem, 
que se propunha pôr à disposição um conjunto de autores insu-
lares afastados do mercado ou com dificuldades de acesso a ele, 
e de que acabariam por sair três volumes, o primeiro dos quais 
o clássico Almas Cativas, do poeta Roberto de Mesquita, cuja 
anterior edição se encontrava esgotada. 
Outros são os contornos e os propósitos editoriais de Companhia 
das Ilhas, a pequena editora que Carlos Alberto Machado lançou 
a partir do sul do Pico, ali à sombra e à vista da montanha. Uma 
coisa, no entanto, constitui um sinal de continuidade: o apurado 
cuidado gráfico das edições, de que nos chegam agora estes dois 
volumes poéticos. 

Uma forma talvez provocatória de começar a falar do livro de 
Carlos Alberto Machado será dizer que Uma viagem romântica a 
Moscovo não é uma viagem romântica a Moscovo : o título, neste 
caso, frustra a expectativa do leitor que o entendesse com uma 
função descritiva abrangente de natureza temática e esperasse en-
contrar depois um roteiro poético até àquela cidade, talvez cele-
brando «o decantado oriente» de que fala Mesquita. Nada disso, 
ou pouco disso: esse título é apenas o de um poema melancólico 
em que a citada viagem não passa do sonho com a empregada da 
loja de informática, ao lado de outros como as tiragens imaginári-
as, a pequena glória de vir a afirmar-se como autor. 
De resto, a escrita constitui um dos tópicos mais imediatamente 
identificáveis neste livro, sobretudo como experiência da morte, 
que já no poema de abertura os livros anunciam na sua arruma-
ção (p. 9) e que depois se representa em ato no poema «o homem 
do boné preto» (p. 17), para, finalmente, encerrar o livro com 
uma indicação sobre a condição material da própria escrita/
morte (p. 45). Escrever é abrir caminho para a compreensão do 
mundo e da sua precariedade, defrontar-se com a voragem do 
tempo e com as marcas da sua passagem, tudo isso no silêncio 
em que as palavras registam as imagens do mundo em definitivo 
mortas para o real concreto de que partem. 
E aí tanto entram as palavras que refazem a memória de um 
momento perdido no fundo da infância como as que assinalam 
a proximidade de um tempo atravessado pelas histórias miúdas 
de um quotidiano sem transcendência nem heroísmos, episódios 
da esquina, das várias esquinas, da vida e de um bairro suposto, 
figuras extra-territorializadas que sobrevivem ao deslizar dos 
dias refazendo sonhos apenas vislumbrados para lá do abismo da 
incomunicação (veja-se o belíssimo poema «o homem que imagi-
no ucraniano»). O registo coloquial, popular, da linguagem que 
ocorre nalguns poemas é, por outro lado, um modo de assinalar 
o discurso do outro, integrando-o na coloquialidade e fluência 
discursiva que é já um traço do próprio sujeito poético e institui 
um efeito de proximidade e de «realismo» que é um das marcas 
desta poesia na sua generalidade.
[Urbano Bettencourt, apresentação do livro, Ponta Delgada, 3 de 
Novembro de 2012]


