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- Idade: 22 anos 

- Naturalidade e localidade onde vives: Viana do 

Castelo 

- Profissão/Formação: Comunicação e Assessoria 

de Imprensa 

 

 

Em 2016, o Teatro do Noroeste – Centro Dramático de Viana inaugurou a 

exposição que comemorava os seus 25 anos. Nessa exposição, ainda patente, 

pode encontrar-se um mural onde estão inscritos mais de 500 nomes de todas 

as pessoas que trabalharam e passaram pela Companhia. Entre esses 500 

nomes estão: Arminda Araújo e Porfírio Barbosa. 

A Arminda e o Porfírio conheceram-se no teatro, começaram a namorar, 

casaram-se e passados seis anos, nasci eu. 

O meu nome é Ana Barbosa, tenho 22 anos e nasci em Viana do Castelo. Cresci 

a ir ao teatro, a adormecer na plateia, a ajudar (ou como ele vos diria, a 

atrapalhar) o meu pai na construção de cenários, a querer conhecer os atores e 

atrizes das peças a que assistia e a apaixonar-me, pouco a pouco, pelo teatro. 

Sem aptidão para a representação e com a fala desajeitada, os meus pais 

inscreveram-me no Ballet, arte que pratiquei mais de 15 anos. Era uma 

comunicadora nata (apesar da fala apressada e do enrolar das palavras), por 

isso, aos 18 anos, a escolha de curso foi óbvia: Ciências da Comunicação: 

Jornalismo, Assessoria e Multimédia, na Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto.  

Durante os três anos da licenciatura, consegui cumprir as minhas duas paixões: 

comunicar e continuar ligada às artes e à cultura. Tirei o curso no Porto, mas 



rápido me apercebi que era na minha cidade natal, Viana do Castelo, que queria 

desenvolver e aplicar as ferramentas que adquiri. 

Em janeiro de 2020, comecei a trabalhar no Teatro do Noroeste – Centro 

Dramático de Viana como responsável pela Comunicação e Assessoria de 

Imprensa. Desde então, já tive oportunidade de estar nos bastidores da 

Companhia, de trabalhar diretamente com as pessoas que sempre admirei e de 

contribuir para o sucesso deste projeto que completa, em 2021, 30 anos de 

atividade. 

A Ana de vinte e dois anos já não adormece na plateia e realizou o sonho de 

menina de sete anos de querer conhecer os atores e atrizes que via em palco. 

Em Viana, o Teatro é a minha tradição. E é minha ambição, torná-lo vossa 

também. 

Ana Barbosa 


