
T
em a beleza dos seus 
24 anos estampada no 
rosto. Beatriz Barosa 
aparenta ser uma me-
nina frágil, mas tem 

no talento toda a sua garra. É 
decidida e, ainda que tímida, 
quando se sente à vontade é 
uma “tagarela”, avisa-nos. Aos 
18 anos, trocou o Porto por Lis-
boa para correr atrás do seu so-
nho – ser atriz –, e apaixonou-
-se de imediato pela cidade, 
mas o Porto é o seu porto se-
guro. Corre atrás do que quer 
e, neste momento, o seu tra-
balho pode ser visto nas duas 
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“A escrita 
é uma 
viagem 

saborosa 
para mim. 
Adoraria 
um dia 
publicar 

um 
livro de 
contos,,

Começou no teatro 
aos 14 anos, mas foi 
na série juvenil da 

TVI, “Massa Fresca”, 
que passou a ser 

conhecida. 
Aos 24 anos, Beatriz 

Barosa tem um 
percurso cada vez 
mais consolidado



“Comecei a morar em Lisboa aos 18 anos. Vim para  
cá muito motivada, feliz, cheia de vontade de estudar  

e trabalhar na profissão que me fascina„

“Sou uma 
sortuda e muito 

grata pelo 
suporte familiar 

maravilhoso 
que tenho„

novelas da TVI, “Amar Demais” 
e “Festa é Festa”. Escrever é 
outra das suas grandes paixões 
e no horizonte adivinha-se um 
livro de contos.  
Lux – Atualmente encontra-
-se a gravar “Festa é Festa”, 
a grande aposta de ficção da 
TVI. Como estão a correr as 
gravações e o que está a achar 
do enredo da novela?
Beatriz Barosa – As gravações 
estão a decorrer com muita 
animação, a equipa é uma de-
lícia e divertimo-nos muito na 
nossa Festa [é Festa]. O texto 
está realmente bem escrito, os 
personagens e os conflitos bem 
conseguidos e credíveis den-
tro da sua loucura, facilitando 
o trabalho e motivando quem 
conta a história.
Lux – A sua personagem é a 
Ana Carolina. Encontra muitas 
semelhanças entre as duas? 
Como é que a define?
B.B. – Tal como eu, a Ana Ca-
rolina é da cidade do Porto, é 
apaixonada por literatura e é 
um bocadinho teimosa, persis-
tente. Para além disso, é bas-
tante impulsiva, irónica, direta 
e usa vários mecanismos para 
disfarçar as suas carências. A 
Aldeia da Bela Vida e as rela-
ções que lá vai construindo, 
vão fazê-la crescer e questionar 
determinadas verdades que ti-
nha como certas.
Lux – Em miúda também ia aos 
“bailaricos da aldeia”?
B.B. – Apesar de não ter esse 
hábito, sempre adorei dançar 
em todo o lado, desde que 
houvesse espaço para me me-
xer à vontade.
Lux – Trocou o Porto por Lis-
boa, aos 18 anos. Como viveu 
os primeiros tempos numa ci-
dade que não era a sua? Foi 
difícil a adaptação?

B.B. – Comecei a morar em Lis-
boa aos 18 anos e adorei ime-
diatamente. Vim para cá muito 
motivada, feliz, cheia de von-
tade de estudar e trabalhar na 
profissão que me fascina. Co-
nheci pessoas incríveis e esta 
cidade sempre me encantou, 
essencialmente pela luz, portan-
to, a adaptação foi muito fácil.
Lux – Mas não deve ter sido fá-
cil para os seus pais. Sempre 
a apoiaram?
B.B. – Sim, sempre me apoiaram 
totalmente, sou uma sortuda 
e muito grata pelo suporte fa-
miliar maravilhoso que tenho.
Lux – Tem uma irmã, a Luísa, 
com pouca diferença de idade. 
Foi difícil esse afastamento?
B.B. – A Luísa é uma modelo 
supertalentosa e também está 
habituada a viajar em traba-
lho, portanto, compreende, 
tal como eu, os afastamentos 
que possam surgir.
Lux – Como é a vossa relação?
B.B. – Temos uma boa relação 
e estamos a aproximarmo-nos 
ainda mais, à medida que va-
mos crescendo. Brevemente, a 
Luísa vai mudar-se para Lisboa 
e vamos poder passar muito 
tempo juntas.
Lux – O facto de vir para Lis-
boa sozinha fê-la crescer mais 
rapidamente?
B.B. – Fez com que me tornasse 
autónoma e automaticamente 
mais crescida e despachada. 
No entanto, tudo aconteceu 
com naturalidade, não foi uma 
transformação demasiado re-
pentina, até porque já traba-
lhava como atriz antes de vir 
para Lisboa.
Lux – Conquista amizades facil-
mente ou é mais introvertida?
B.B. – Sou uma pessoa tímida, 
mas, quando as pessoas que 
estou a conhecer me transmi-
tem confiança, deixo-me levar 
e transformo-me numa taga-
rela. Tenho vindo a conquis-
tar amizades que me deixam 
muito feliz.
Lux – Hoje em dia, onde se sen-
te mais em casa, em Lisboa ou 
no Porto?
B.B. – Não consigo escolher. No 
ano passado comprei a minha 
primeira casa, em Lisboa, e sou 
encantada por ela. Contudo, o 

Em 2020, comprou casa 
em Lisboa, onde vive há 
seis anos. Veio sozinha 
para a capital, mas em 
breve irá contar com 
a companhia da irmã, 
Luísa, “uma modelo 

supertalentosa”



Adora cantar, dançar, ler e escrever e é precisamente na escrita que promete 
surpreender. Be-atriz e Outras Histórias é o projeto digital a que se dedica, 

e onde partilha contos da sua autoria

Além das várias novelas 
em que participou, 

Beatriz tem ainda no 
currículo séries como 

“Circo Paraíso”, “Vidago 
Palace” e “Terra Nova”, 

esta última nomeada para 
os Prémios Sophia 21

“Sempre 
fui bastante 

exigente 
comigo, 

mas estou a 
aprender a não 

me cobrar tanto. 
O que importa  

é ser feliz!„
Porto é lugar de segurança para 
mim. Idealmente teria um es-
paço para viver um bocadinho 
em cada uma das cidades, e 
acredito que isso possa acon-
tecer um dia.
Lux – O seu coração está preen-
chido?
B.B. – Sou apaixonada pela vida.
Lux – Fazer exercício físico, cui-
dar da sua alimentação e ima-
gem, é algo que se impõe?
B.B. – Viver em equilíbrio é algo 
que me atrai e conforta. Praticar 
exercício físico e ter alguns cui-
dados com a alimentação são 
hábitos que me dão saúde, e 
que se refletem na minha ener-
gia e imagem. Portanto, procu-
ro pô-los em prática, sentindo-
-me bem e não forçando nada.
Lux – É muito exigente con-
sigo?
B.B. – Sempre fui bastante exi-
gente comigo, mas estou a 
aprender a não me cobrar tan-
to. O que importa é ser feliz!
Lux – Tem tido um percurso só-
lido como atriz. Já trabalhou e 
trabalha com nomes maiores 
da representação. Tem sido 
uma constante aprendizagem?
B.B. – Sem dúvida. Essa é uma 
das características que mais me 
cativa em relação a esta pro-
fissão: a procura e a surpresa 
constantes.
Lux – O que destaca, para si, no 
seu percurso, que passa pela 
televisão mas também pelos 
pelos palcos e pelo cinema?
B.B. – A oportunidade de inter-
pretar personagens tão diferen-
tes umas das outras, a aprendi-
zagem constante sobre a arte 
e sobre a vida, o significado 



“Espero que este mundo louco respire fundo,  
que a empatia prevaleça„

Para viver em 
equilíbrio e com a 
energia e a saúde 

que necessita, 
Beatriz Barosa 

procura fazer algum 
exercício físico e ter 

uma alimentação 
regrada
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de empatia.
Lux – Continua a investir na sua 
formação ou esse investimen-
to traduz-se no trabalho diá-
rio, que tem sido constante?
B.B. – Continuo a investir em for-
mação e quero fazê-lo sempre 
que possível. É muito impor-
tante reciclarmo-nos, juntando 
isso à aprendizagem diária que 
acontece no terreno.
Lux – Quando não está a tra-
balhar, ao que gosta de se de-
dicar?
B.B. – Gosto de fazer várias ati-
vidades que, na verdade, tam-
bém faço no trabalho, tais como 
cantar, dançar, ler e escrever. E 
estar com a minha família e ami-
gos, que é fundamental para 
mim. Adoro ver cinema, teatro, 
ouvir música, comer, assistir a 
entrevistas de atores que ad-
miro, decorar a minha casa...
Lux – Sei que também gosta 
de escrever, e de partilhar os 
seus textos. O que nos pode 
dizer sobre o “projeto virtual” 
– como lhe chama –, Be-atriz e 
Outras Histórias?
B.B. – É um projeto que surgiu 
de uma grande vontade de es-
crever contos e de os partilhar. 
A escrita é uma viagem sabo-
rosa para mim. Apesar de não 
ter ainda qualquer formação a 
esse nível, adoraria um dia pu-
blicar um livro de contos.
Lux – A paixão pela escrita es-
teve sempre presente?
B.B. – Lembro-me de gostar de 
escrever desde muito peque-
na. A minha disciplina favorita 
sempre foi a Língua Portuguesa 
(até entrar na Academia Con-
temporânea do Espetáculo), e 
sempre senti que tinha muitas 
ideias para passar para o papel.
Lux – O que ambiciona para si 
nos próximos cinco anos?
B.B. – Espero que este mun-
do louco respire fundo, que a 
empatia prevaleça, que haja 
saúde e felicidade para as pes-
soas que me rodeiam e para 
mim. Espero realizar-me cada 
vez mais na profissão que amo, 
continuar a aprender e a sur-
preender-me. n


