
Rua Manuel Paulino de Azevedo e Castro, 3
9930 – 149 Lajes do Pico, Açores, Portugal

TM +351 912 553 059 / +351 917 391 275
TEL +351 292 672 748

www.companhiadasilhas.pt
companhiadasilhas.lda@gmail.com

Carlos Alberto Machado

1954. De Lisboa. Vive nas Lajes do Pico.
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, Telhados de Vidro, Enfermaria 6 e Flanzine, tendo 
sido 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 Évora: 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 Construction (Centre Georges Pompi-
dou/Nobilis, 1993). 

Apresentação 

Estórias açorianas é uma colectânea de contos com temáticas açorianas. 
Costumes e comportamentos de gentes dos Açores, através de uma 
escrita que está na linha da grande tradição secular do humor e da 
visão poética dos nossos quotidianos.
(nova edição, a 7.ª, revista: a 1.ª edição é de 2012)

Ficha técnica
Género: Ficção
Ano: 2012 / 2016
Colecção: transeatlântico
Número de edição: 6
ISBN: 978-989-8592-04-0
Dimensões: 11x15 cm
Nº de páginas: 80
PVP: 7,50 €

Excerto

Ó Vizinha, intão o que é que se passa 
com a nossa Ofélia? (nota 1 do Autor: 
não confundir com aquela maluca da peça de 
teatro isabelino que se afogou num lago en-
quanto cantava). Ó Vizinha, pois havera 
lá eu de saber?! (Nota 2 do Autor: nos 

nossos dias, como é sabido, oráculos, profetisas 
e bruxas caíram em desuso: para mexericos & 
afi ns, vê-se a TVI, lêem-se tabloides, esprei-
tam-se alguns blogues e passeia-se pelas “redes 
sociais”...)
[de A vida secreta das palavras]
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Leituras, notas críticas

«São textos breves e desenvoltos que captam momentos na vida 
da comunidade ou traçam o retrato de fi guras carismáticas. (…) 
Por muito que nos troquem as voltas, as estórias de facto não se 
afastam muito desta premissa: a de dizerem apenas o que dizem, 
mesmo quando não dizem nada. O que as traz à página, no 
fundo, é o desejo de fi xar seres humanos na sua singularidade, 
concreta ou imaginada: regressados das Américas, maridos cor-
nudos, baleeiros com segredos que não partilham, uma idosa de 
“fl amejante cabelo vermelho”, aldrabões e miseráveis, Penélopes 
resignadas, um kosovar que lê Kavafi s em francês.»
[José Mário Silva, Expresso/Atual, 21 de Julho de 2012]

«Recebi ontem e já acabei de ler esta estimulante colectânea de 
pequenas narrativas, que nos fazem viajar com gosto e efi cácia 
pela ambiência açoriana. Numa linguagem escorreita e contida, 
mas plena de referências cultas, numa associação poé…tica entre 
o concreto e o intangível, vemos desfi lar perante os nossos olhos, 
diversos tipos humanos, cheios de singularidades. Mesmo as 
vizinhas, as beatas, os velhos baleeiros, os pequenos tendeiros, os 
eruditos decadentes, comunicam-nos uma espécie de nobreza e 
probidade, entranhados no fundo marítimo da paisagem insular. 
Diversos pontos de vista, desde o olhar infantil até aos cambiantes 
da vida adulta, nos aparecem, numa mansa mas vivaz sabedoria.»
[Inês Lourenço, blogue Logros Consentidos, 6 de Junho de 2012)

Principais obras:
A paisagem num dia algo nublado vista com óculos de sol 

com lentes polarizadas - com Nuno Morão, imagens 
(poesia, não edições, 2016); 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, Ofi cina Raquel, colecção 
Portugal 0, nº 7, coordenação de Luis Maffei, 
prefácio de Mauricio Salles Vasconcelos, 2013); 
O Gato Visitador (poesia, volta d’mar, 2013); Hipo-
pótamos em Delagoa Bay (romance, abysmo, 2013); 
Corpos (poesia, azulcobalto – Milideias, 2011); Por 
eso volveré / Por isso voltarei / C’est pourquoi je reviendrai 
(poesia, Horizontes Insulares, Gobierno de Cana-
rias, 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); 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).

Participações/Inclusões:
- Casa, Do Lado Esquerdo, Coimbra, 2015.
- Persona, Do Lado Esquerdo, Coimbra, 2015.
- O Desejado. Robot Bimby, organização de Jorge 

Corvo Branco, Companhia das Ilhas, Lajes do Pico, 
2015.

- 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, desde 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.


