
  

NOITES  

DE CAXIAS 



Duas mulheres que viveram intensamente a ditadura. Leninha, a mais temida 
e poderosa figura feminina da política portuguesa: a PIDE; e Laura, uma das 
vítimas que mais sofreu às mãos da terrível agente. Baseado na vida de uma 

figura tão terrível como fascinante: a mulher que chegou mais alto na 
hierarquia da PIDE, ainda hoje uma grande desconhecida para a maioria dos 

portugueses. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

A partir do romance As Longas Noites de Caxias, de Ana Cristina Silva (2019) 

Dramaturgia e Encenação | Ricardo Simões 

Interpretação | Ana Perfeito 

Direção Musical | José Prata 

Iluminação | Nuno Almeida 

Cenografia | Cátia Barros 

Figurinos | Cláudia Ribeiro 
 

Desenho Gráfico | Rui Carvalho 
 

Produção Executiva | Adriel Filipe 
 
 

Duração aproximada de 75 minutos sem intervalo 
M14 

 
147ª Produção do Teatro do Noroeste – CDV 

Estreia a 22 de abril de 2021 na Sala Experimental do Teatro Municipal Sá de 
Miranda - Viana do Castelo 

“Vai! Cuspam-lhe!  
Escarrem nesta porca comunista! Vais falar ou não?” 

 



SOBRE O ESPETÁCULO 
 

 
O espetáculo "Noites de Caxias" é propositadamente pensado desde a sua raiz 
como um monólogo adaptável a grandes palcos, apesar de ser criado na "caixa 
preta" com 8 metros de frente, por 7 metros de profundidade e 5 metros de 
altura, da Sala experimental do Teatro Municipal Sá de Miranda, para uma plateia 
de 60 lugares, reduzida a 30 pela pandemia. Após descobrir o material poético e 
textual do qual partiu para a escrita do texto, Ricardo Simões desafiou Ana 
Perfeito, sua colega atriz no Teatro do Noroeste - CDV desde 2009 (e hoje 
membro da Direção), com quem já partilhou o palco como ator em mais de uma 
dezena de diferentes criações e que, também, já dirigiu como encenador, em 
espetáculos como A Casa do Rio (2013), Bodas de Sangue (2016) e A Estalajadeira 
(2018), a criar consigo e a interpretar o espetáculo Noites de Caxias, naquele que 
será uma estreia para ambos, em termos do género monólogo: a da atriz, na sua 
interpretação e a do encenador, na sua direção. De pendor intimista, esta é uma 
criação que tem na tríade texto-intérprete-direção a base da sua proposta 
artística, reforçada com um conjunto de outros criadores. Para além do texto e 
encenação de Ricardo Simões e da interpretação de Ana Perfeito, a iluminação é 
de Nuno Almeida, a música e sonoplastia de José Prata, a cenografia de Cátia 
Barros e os figurinos de Cláudia Ribeiro, num conjunto de criadores composto por 
profissionais que, tendo cada qual provas dadas na sua área específica de criação 
artística constituem, em conjunto, uma equipa de criadores que, por um lado, já 
colaboraram por diversas vezes e, por outro, agregam ainda novas colaborações, 
conseguindo inclusivamente uma mescla etária que se reputa importante 
porquanto a mesma combina, maioritariamente, pessoas apenas com vivência do 
Portugal democrático, com pessoas que viveram e têm memória do que era e do 
que foi, viver durante a ditadura portuguesa. Em, pelo menos, uma sessão do 
espetáculo "Noites de Caxias" acontecem atividades paralelas como: "GESTU" - 
tradução simultânea dos espetáculos em Língua Gestual Portuguesa; "VER COM 
AS MÃOS" - reconhecimento tátil de palco para cidadãos cegos e amblíopes; e 
"DIGESTIVO" - conversas pós-espetáculo. 
   

 

 

  

“Não durmas! Acorda! Então, abre os olhos! Já é de manhã.  
Olha lá para fora. Está um tempo tão bom. Se falasses, deixavam-te ir à praia.” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOBRE A DRAMATURGIA 
 

Baseado no romance As Longas Noites de Caxias, de Ana Cristina Silva, publicado 
em 2019, Noites de Caxias é um texto original de Ricardo Simões, ator e 
encenador que dirige artisticamente o Teatro do Noroeste - CDV e que, de acordo 
com o próprio, quando "faz de dramaturgo", tem um inapelável fascínio pela 
História Contemporânea portuguesa. Depois de, em 2014, ter escrito "24A74 - 
Salgueiro Maia", monólogo que interpretou até 2018, em 14 diferentes cidades 
de Portugal, Espanha e Brasil, e depois de, em 2018, ter dirigido "Rottweiler", de 
Guillermo Heras, texto cujo protagonista é um neonazi, num espetáculo já 
apresentado em Portugal, Espanha e que, em 2021, será apresentado novamente 
em Portugal, Espanha e também no Brasil, Ricardo Simões continua a querer 
perscrutar e questionar a realidade nacional e as suas problemáticas 
socioculturais através do teatro que escreve e dirige, procurando sinais na 
segunda metade do século XX, durante o qual tiveram lugar as convulsões e 



transformações políticas e sociais que enformaram o nascimento e o 
desenvolvimento da Democracia Portuguesa. Esse cordão umbilical de uma 
história cujos ecos ressoam na atualidade de Portugal, com um estrondo (e por 
vezes com um silêncio) que resultam, por um lado, de ignorâncias endémicas e, 
por outro, de negações sectaristas. Hoje, forças antidemocráticas recrudescentes 
tentam, com recurso a um ímpeto revisionista que cavalga novos protagonistas e 
faz recurso panfletário da ideação de múltiplas realidades, a mais das vezes 
completamente falsas e que o advento da massificação do acesso à tecnologia 
digital propiciou, branquear alguns dos momentos e atos mais infames da 
memória nacional. Apesar de obrigar a um mergulho no "caixote do lixo da 
estória" de Portugal, e da quase obsessão do autor pelo tema, este é um 
espetáculo de autorias partilhadas, que pretende convocar o que de mais político 
o teatro tem, que é o seu potencial de interpelação do público através do espelho 
poetizado de pontos de vista da realidade, histórica como atual. O romance no 
qual se baseia o texto do espetáculo versa "Duas mulheres que viveram 
intensamente a ditadura. Leninha, a mais temida e poderosa figura feminina da 
polícia política portuguesa: a PIDE; e Laura, uma das vítimas que mais sofreu às 
mãos da terrível agente. Baseado na vida de uma figura tão terrível como 
fascinante: a mulher que chegou mais alto na hierarquia da PIDE, ainda hoje 
desconhecida para a maioria dos portugueses." - A constatação da existência de 
uma mulher entre os agentes torturadores da polícia política do fascismo em 
Portugal despoletou a ideação de um ponto de vista diferente do "habitual" 
universo dos torcionários agentes da PIDE. Com efeito, a existência de uma 
mulher que exerceu tais e tão infames funções não só proporciona um ponto de 
vista singular sobre o fascismo português, como carreia também uma dimensão 
sociológica que é dissonante no contexto do imaginário do patriarcado 
dominante em Portugal e no Mundo. Partindo do capital de sordidez dos atos 
perpetrados por esta agente da PIDE, que são reconstruídos ficcionalmente pela 
autora Ana Cristina Silva, a partir dos relatos verídicos de Laura (nome fictício), 
que foi torturada por "Leninha", e que foi a única mulher que, tendo sobrevivido 
à tortura do sono durante 18 dias consecutivos, não assinou a confissão forjada 
pela PIDE e acabou por ser libertada (largada) na rua, conseguimos ter uma 
imagem atrozmente fiel de como foi a tortura da PIDE, também no feminino. E, 
para além da fortíssima carga simbólica desta "descida ao inferno", a mesma é 
capaz de provocar o acendimento de vários rastilhos de reflexão, não apenas 
sobre a condição das mulheres-vítima mas também, e de uma feição que suscita 
sentimentos contraditórios, sobre as relações de poder no feminino, de uma 
forma intemporal.  
  



RICARDO SIMÕES nasceu em 1979, em Viana do Castelo. 
Licenciado em Gestão Artística e Cultural, pela ESE-IPVC, em 
2010/2011, com média final de 18 valores, recebeu a Bolsa de 
Mérito Académico ESE-IPVC, atribuída pela DGES-MCTES, em 
2008/2009 e 2009/2010. Frequenta o Doutoramento em 
Estudos Culturais das Universidades do Minho e de Aveiro – 
especialização em Sociologia da Cultura. Ator profissional 
desde 1997, tem formação em interpretação para cinema e 
televisão pela OficinAtores – Nicolau Breyner Produções e 
participou em trabalhos de cinema (1 curta-metragem; 2 
longas-metragens) e televisão (3 telenovelas). Participou em 
mais de 45 produções teatrais do Teatro do Noroeste – CDV, 
entre 1997 e 1999, e desde 2006 até à data. Entre 1999 e 2005, colaborou como ator com as 
companhias Seiva Trupe (2 produções), Teatro Experimental do Porto (6 produções), 
Entretanto Teatro, Trigo Limpo – Teatro ACERT e Teatro O Bando (1 produção). Trabalhou 
com os encenadores Guillermo Heras, Ulysses Cruz, Fernando Gomes, Norberto Barroca, 
Xúlio Lago, Manuel Geraz, José Rui Martins, Júnior Sampaio, Pompeu José, Carlos Avillez, 
João Grosso, Castro Guedes, José Martins. Desde 2006, no Teatro do Noroeste – CDV, foi 
responsável de comunicação entre 2012 e julho de 2015; realizou diversas assistências de 
produção e de encenação e, em 2012, escreveu “Cenas da Vida dos Maias”; escreveu e 
encenou “Crónica da Visita de El-Rei D. Dinis a Viana da Foz do Lima em 1286”. Em 2013, 
escreveu e encenou “A Casa do Rio”. Em 2014, escreveu e interpretou “24A74 – Salgueiro 
Maia”; escreveu e dirigiu “De Martyribus” e encenou “Enquanto Navegávamos”. Em 2015, 
escreveu, dirigiu e co-interpretou “Visitações Bartolomeanas” e co-dirigiu, com Guillermo 
Heras, “Pequenas Peças Desoladas”; Em 2016, encenou e co-interpretou “O Mundo À Minha 
Procura”, escreveu e encenou “Os Plínios” e co-dirigiu, com Guillermo Heras, “Bodas de 
Sangue”, de Federico Garcia Lorca. É diretor artístico do Teatro do Noroeste – CDV desde 
setembro de 2015. 
 

ANA PERFEITO nasceu no Porto, em 1982. Atriz, licenciada no 
Curso de Teatro (Interpretação e Estudos Teatrais) na ESMAE 
(ano letivo 2003/2004). Recebeu o Prémio Engenheiro António 
de Almeida, em 2005. Frequentou o Curso de Língua Gestual 
Portuguesa, na Associação de Surdos do Porto, tendo um projeto 
de criação de Teatro em Língua Gestual e de uma Companhia de 
Teatro de Surdos; concluiu o Curso de Formação de Formadores 
em 2007. Desde 2000 que integrou, como atriz, produtora e 
encenadora, várias companhias de Teatro do Norte, tendo feito 
internacionalizações no Brasil e em Cabo Verde. É encenadora 
nos Projetos “PT – Paredes com Teatro” e "Encontr'Artes" 
(Município de Paredes) desde 2006. Faz parte, desde 2008, do 

elenco residente do Teatro do Noroeste - CDV. Presentemente, exerce atividade como atriz, 
encenadora e formadora de Teatro e faz parte da Direção do Teatro do Noroeste - Centro 
Dramático de Viana, CRL. 



 

CÁTIA BARROS nasceu em Braga em 1976. Em 1995 termina 
o 12º ano do Curso de Introdução às Artes Plásticas, Design e 
Arquitetura na Escola Secundária Soares dos Reis, no Porto. Em 
1999 finaliza o Curso de Artes e Técnicas do Espetáculo/ 
Realização Plástica na ACE. Em 2008 licencia-se em Design de 
Cenografia na ESMAE. No desenho de cenografia e figurinos 
para teatro destaca: A Vida de Galileu de Bertolt Brecht, 
encenação de Kuniaki Ida para o Teatro do Bolhão; 
Desindividuação texto e encenação de José Eduardo Silva com 
coprodução Teatro do Frio e TNSJ (2016); A Farsa de Raúl 
Brandão, encenação de Anto´nio Ju´lio para As Boas Raparigas 
(2014); Madalena a partir de Frei Luiz de Sousa de Almeida 
Garrett com encenação de Jorge Pinto para o Ensemble - Sociedade de Actores (2013); Diz-
lhes que não falarei nem que me matem, escrita e encenada por Marta Freitas para a Mundo 
Razoável, Guimarães 2012 e TNSJ (2012); A Boa Alma de Setzuan de Bertolt Brecht encenada 
por Corrina Manara para O Teatrão; Janis e a Tartaruga de Filipe e Pedro Pinto e encenação 
de Luísa Pinto para o Cine-Teatro Constantino Nery (2009); Cântico de Natal de Conor 
Mcpherson encenado por Nelson Basckerville para o Teatro Oficina (2007); Zoostory de 
Eduard Albby, encenado por João Paulo Costa para o Centro Dramático de Viana (2006); As 
Criadas de Jean Genet, com encenação de Peta Lily para a Tryfuss (2003); Shalom de 
Possidónio Cachapa, encenada por Ronen Abas para os Metamortemfase e a Porto 2001 
(2001); O Triciclo, de Fernando Arrabal, encenação de Paulo Castro para a Caixa Negra, 
companhia da qual foi membro fundadora (1999). No cinema, destaca, nos Décors e Guarda-
roupa, as curtas-metragens Corpo e Meio e Á Margem com realização de Sandro Aguilar e 
João Carrilho respectivamente (2000). Em televisão, colaborou com a R.T.P. e a R.T.P.N em 
séries documentais e de ficção, filmes e informação (2000 a 2011). Leciona na ESMAE e na 
ACE onde também coordena o Curso de Cenografia, Figurinos e Adereços. 
 
 

NUNO ALMEIDA nasceu em 1974. Concluiu em 2005 o Curso 
Técnico Profissional de Iluminação, Nível II CE, ministrado por RTP - 
Rádio Televisão Portuguesa, Media Parque, concluído com a média 
final de 85 valores. É desde 2008 Técnico de Iluminação de Cena do 
Teatro Municipal Sá de Miranda. Participa em todos os momentos 
do processo de montagem de um espetáculo, desde a preparação, 
montagem, ensaios até à operação, em todas as áreas (som, vídeo, 
palco, incluindo a contrarregra e direção de cena), com especial 
enfoque na iluminação de cena. Faz a conceção, desenho, 
preparação do espaço (convencional e não convencional) e 
operação de luz; manutenção de equipamentos de luz, projetores 
convencionais, robótica e dimmers; análise de riders técnicos, 

respetiva adaptação ao espaço e/ou equipamento e elaboração de contra riders. Colaborou 
com os mais variados encenadores, atores, coreógrafos, músicos, companhias, teatros e 
auditórios. 



 
 

CLÁUDIA RIBEIRO Estudou Artes em 1986 na Escola Artística 
Soares dos Reis. Seguiu para o curso profissional de Cenografia e 
Figurinos na ACE. Ganhou uma bolsa da Fundação António de 
Almeida e seguiu para Londres, frequentado o curso superior de 
Figurinos e adereços em Wimbledon School of Art. Em 1994, entra 
como coordenadora do guarda-roupa do Teatro Nacional S. João, 
onde fica durante 12 anos. Como freelancer, desenvolve um 
trabalho como criativa e coordenadora técnica em diversas 
estruturas culturais, locais e nacionais. Leciona diversas disciplinas 
na área plástica no curso de Design de Cenografia na ESMAE. 
 
 
 
 

JOSÉ PRATA nasceu no Porto em 1955, onde estudou 

Arquitetura e Música, e exerce grande parte da sua atividade 
profissional. Ao longo de mais de 30 anos de carreira e para 
além de experiências multifacetadas (cantor e instrumentista, 
ator, direção de coros e orquestras, etc...), destaca-se como 
compositor, produtor e técnico/designer de som, responsável 
por inúmeras bandas sonoras para Dança, Cinema e Televisão, 
variadas Edições Fonográficas e mais de 100 espetáculos 
teatrais, colaborando com companhias e instituições de 
referência. Centra a sua vida profissional no Instituto Politécnico 
do Porto e na Escola Superior de Música e Artes e Espetáculo 
(ESMAE-IPP), onde colabora em vários cursos dos 

departamentos de Imagem, Música e Teatro e, em particular, no curso de Produção e 
Tecnologias da Música. A sua atividade profissional cruza-se com nomes de referência no 
panorama das artes e do espetáculo. Colabora regularmente com o Teatro do Noroeste - 
CDV, como músico e designer de som. 
 
 

“Não dormi, mas de manhã sentia-me estranhamente desperta. 
Nunca tinha feito uma direta.  

Depois do pequeno almoço começaram a entrar homens, dois a dois.” 



RICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactos  

Direção Artística:  
Ricardo Simões  
Tel. (351) 919 003 032  
Email: ricardosimoes@tmsm.pt  

Produção:  
Adriel Filipe  
Tel. (351) 932 956 786  
Email: adrielfilipe@tmsm.pt  

 

 

 

PRÓXIMAS DATAS 
 
30 abril – Quinta da Caverneira – Maia 
13 maio – Teatro Lethes – Faro 
1 julho – Theatro Circo - Braga 
30 setembro – Teatro das Beiras – Covilhã 

 
 


