
D
e aspeto frágil e delicado, 
Beatriz Barosa transfor-
ma-se em cima do pal-
co, à frente do público, 
em frente das câmaras e 

para a objetiva do fotógrafo não foi 
exceção. “Fotografar é outra coisa 
que me diverte!”, confessa durante 
a sessão, que decorreu no restauran-
te Tágide, mostrando-se rendida ao 
edifício do século XVIII no coração 
do Chiado e à deslumbrante vista so-
bre a cidade e o rio Tejo. É de olhar 
bem vivo que Beatriz Barosa refere 
a paixão pela capital, “linda e poé-
tica”, para onde se mudou, sozinha, 
vinda do Porto, aos 19 anos, para in-
tegrar o elenco de “Massa Fresca”.  
Desde aí, somam-se os trabalhos – 
“Vidago Palace”, “Circo Paraíso”, os 
musicais “Grease” e “Saturday Night 
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Fever” –  e o reconhecimento. E 
a atriz, que fisicamente nos evo-
ca Audrey Hepburn, mostra uma 
determinação vigorosa em pôr 
em prática a profissão que quer 
ter “para sempre”.
Lux – Como foi a sua infância 
no Porto? 
Beatriz Barosa – Foi muito feliz, 
tranquila, repleta de aprendiza-
gem e com muito tempo para 

brincar. Viajei muito com a mi-
nha família e continuo a fazê-lo. 
Fui estimulada artisticamente, 
começando a dançar aos 4 anos, 
e diverti-me em inúmeras brin-
cadeiras de faz de conta.
Lux – O que mais recorda do pe-
ríodo da adolescência?
B.B. – Foi no início da adoles-
cência que tive consciência da 
minha vontade de ser atriz. Por 

isso, comecei a trabalhar nes-
se sentido: ia cada vez mais ao 
teatro, via atentamente cinema 
e televisão, lia sobre isso e par-
ticipava em vários workshops de 
expressão dramática. Lembro-me 
de conversar bastante com os 
meus pais e de fazer várias per-
guntas sobre este mundo louco 
que habitamos. 
Lux – Como se decidiu a tirar 

um curso profissional de teatro?
B.B. – Sempre tive a oportunidade  
de ler bastante e de ver várias 
peças de teatro. Para além da 
dança, a magia da música tam-
bém tem vindo a acompanhar 
o meu percurso, uma vez que 
a minha avó materna é pianista 
e sempre adorei cantar. Aos 14 
anos, percebi que o que mais me 
fascinava na dança e na música 

era a possibilidade de transmi-
tir uma mensagem e, por vezes, 
contar uma história. Pareceu-me 
que a representação serviria per-
feitamente a minha necessidade 
de comunicar, dando corpo, voz 
e alma a personagens variadas. 
Comecei a ter aulas de expres-
são dramática com a atriz Teresa 
Chaves e, depois de ter partici-
pado num episódio-piloto para 
uma série de televisão, os meus 
pais descobriram a Academia 
Contemporânea do Espectáculo, 
a escola ideal para mim. 
Lux – Com 19 anos veio para Lis-
boa, para integrar o elenco da 
série juvenil da TVI “Massa Fres-
ca”. Foi decisiva essa novela? 
B.B. – Fui realmente feliz a parti-
cipar em “Massa Fresca”. Uma 
aprendizagem constante com 
toda a equipa e colegas inspi-
radores! Já tinha feito teatro e 
alguma publicidade antes dis-
so, mas posso dizer que esta 
foi a minha primeira experiência 
de grande exposição e que me 
abriu várias portas para futuros 
trabalhos. 
Lux – E mudou-se para Lisboa. 
Como foi essa adaptação?
B.B. – Foi ótima! A cidade é lin-
da e poética. Quando me mu-
dei para cá, Lisboa queria dizer 
novidade, principalmente a ní-
vel profissional. Foi refrescante 
a mudança naquela altura, ape-
sar de amar o Porto. Talvez te-
nha sido mais fácil, porque vim 
para a capital com um objetivo 
muito definido: pôr em prática 
a profissão que quero ter para 
sempre.
Lux – Como reagiram os pais?
B.B. – Muito bem! Sei que estão 
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orgulhosos do meu percurso e 
que apoiam totalmente as mi-
nhas decisões, até porque me 
ajudam a tomá-las. 
Lux – O que gostou mais de des-
cobrir em Lisboa?
B.B. – A cidade em si tem sido 
muito apelativa. Ainda estou a 
descobri-la, porque tenho um 
péssimo sentido de orientação! 
Tenho adorado também as pes-
soas que tenho conhecido por 
cá e, claro, o trabalho que tenho 
desenvolvido como atriz.
Lux – Em 2018, fez parte do elen-
co do musical “Grease” e depois 
do “Saturday Night Fever”. Os 
musicais conquistaram-na defi-
nitivamente?
B.B. – A verdade é que, antes 
de fazer o meu primeiro musical 
em 2014, “A Branca de Neve 
no Gelo”, nunca tinha pensado 
em entrar nesse ramo, digamos. 
Porém, as oportunidades têm 
surgido e tenho adorado! É um 
trabalho superexigente, porque 
geralmente conjuga três valên-
cias: canto, dança e represen-
tação. Quando é bem feito, o 
teatro musical é muito enrique-
cedor, daí ter-me conquistado. 
No entanto, tenciono fazer vá-
rios tipos de teatro e também 
cinema, televisão e dobragem, 
para me sentir realizada.
Lux – O que ressalta mais da ex-
periência?
B.B. – Para além da exigência e 
diversão do trabalho em si, des-
taco, tanto no “Grease” como no 
“Saturday Night Fever”, elencos 
maravilhosos que criaram amiza-
des e uma companhia/produtora 
de teatro cheia de garra, a Yellow 
Star Company. 
Lux – “Terra Nova” e “Amar De-
pois de Amar”. O que lhe trou-
xeram estes últimos trabalhos?
B.B. – “Terra Nova” é uma série 
de época, que retrata o final dos 
anos 30 e a minha personagem, 
Amélia, é uma jovem muito ca-
seira, que pertence a uma família 
com ideais de extrema-direita e 
que acaba por se apaixonar por 
um rapaz, a descobrir e a acredi-
tar no comunismo. Adoro contar 
histórias que revelem um tem-
po bem distante do meu, fazer 
toda essa investigação e pôr em 
mim as motivações e as vonta-
des de alguém que, apesar de 

Os mais recentes projetos de Beatriz são a série de época “Terra Nova”,  
a novela “Amar Depois de Amar” e a série ficcional “Instaverso” 
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também cuidados com a pele„ 



“Tudo se passa por um ou vários motivos. O que é melhor 
para nós, ainda que não pareça, acontece sempre„ 

ser jovem como eu, vive uma 
realidade historicamente dife-
rente, com outras variantes. A 
direção do Joaquim Leitão foi 
muito precisa e estou supercu-
riosa para ver o resultado final. 
“Amar Depois de Amar” é uma 
novela contemporânea, mas que 
também me deu o presente de 
interpretar uma miúda determi-
nada e corajosa. A Inês tinha 18 
anos e um filho de 3, e teve de 
lutar de verdade para lhe dar 
as melhores condições de vida. 
Era uma criança com outra ao 
colo, e teve de crescer com pres-
sa. Foi um privilégio reproduzir 
toda esta força, graças à ajuda 
de uma equipa de trabalho fe-
nomenal. As conversas que tive 
com duas meninas-mulheres, da 
Associação Ajuda de Mãe, foram 
preciosas também.
Lux – Em que outros projetos 
podemos vê-la nos próximos 
tempos?
B.B. – Estou a rodar uma minis-
série muito interessante, cha-
mada “Instaverso”, da autoria 
de Rodrigo Prista e dirigida por 
António Sequeira. Conta a his-
tória de uma jovem, Maria (a 
minha personagem), que des-
cobre um portal que dá acesso 
ao mundo virtual composto por 
todas as publicações existentes 
numa rede social. Ela cai dentro 
dos momentos em que o con-
teúdo foi publicado. A digressão 
do “Saturday Day Night Fever” 
pelo país começa em 2020 tam-
bém e espero ter mais surpresas 
para revelar brevemente. 
Lux – Em que se fixa para acei-
tar um novo papel?
B.B. – Tenho sido presenteada 
com papéis superinteressantes e 
diferentes uns dos outros, e acho 
que é isso mesmo que me faz 
aceitá-los, pensando no seu po-
tencial artístico e nos benefícios 
que o trabalho me trará.
Lux – Quais são os seus gran-
des sonhos a nível de carreira?
B.B. – O meu sonho é a minha 
próxima personagem! Uma nova 
vida, uma nova realidade para vi-
ver temporariamente, uma nova 
construção. Gostaria de ter mais 
experiências a nível internacional, 
porque adoro viajar e conhecer 
culturas diferentes.
Lux – Qual é o ator/atriz que vai 

sempre admirar?
B.B. – Talvez seja um clichê, mas 
sou apaixonada pelo trabalho da 
Meryl Streep. Acho-a totalmen-
te camaleónica. Provavelmente, 
é por isso que é um clichê. A 
nível nacional, admiro muito a  
Dalila Carmo.
Lux – Quais são os seus hobbies?
B.B. – Adoro ler, conversar, ver 
cinema, ir ao teatro, escrever – 
algo que já fiz profissionalmen-
te, com a peça “Faça o Favor 
de Entrar” – comer...
Lux – É cuidadosa com a alimen-
tação e com a boa forma? Que 
cuidados tem? 
B.B. – Sim, estou atenta a isso, 
acima de tudo, para me sentir 
saudável e porque quero es-
tar pronta para interpretar vá-
rios tipos de papéis. Bebo muita 
água/chá, tenho uma alimen-
tação equilibrada, faço algum 
exercício físico e tenho também 
cuidados com a pele.
Lux – O seu coração tem dono? 
Pertence ao meio artístico?
B.B. – Sou apaixonada pela vida!
Lux – Qual é a sua máxima de 
vida?
B.B. – Tudo se passa por um ou 
vários motivos. O que é melhor 
para nós, ainda que não pareça, 
acontece sempre. n
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