
 
 
LINA PAULA PINTO, licenciada em Línguas, Literaturas e Culturas pela Faculdade de Letras (Univ. 
Porto), e com um curso de Teatro pelo TUP (Teatro Universitário do Porto), iniciou o 
desenvolvimento da sua carreira nas áreas da pedagogia nos anos 80 (formação em línguas para 
adultos, sobretudo em contexto empresarial) e da arte dramática nos anos 90.  
 
Possui também o Certificado de Aptidão Profissional (CAP), do Instituto de Emprego e Formação 
Profissional. 
 
Participou como atriz em projetos de teatro para as companhias TEP (Teatro Experimental do 
Porto) e Art’imagem, no Porto. 
 
Foi cofundadora do ARAMÁ - Grupo de Teatro, no Porto, tendo participado como atriz, coautora 
e/ou tradutora em diferentes espetáculos, tanto de corrente clássica como de corrente 
experimental. Principais projetos apresentados: “O CANÁRIO MORREU” (comédia); 
“ENLATADOS” (comédia); “ANTÍGONA” (tragédia); “AMAS-ME?” (comédia); “PESSOAS E CARGA 
DEVEM AFASTAR-SE DO ACESSO” (drama/comédia); “CORAÇÕES DE PAPEL” (drama). 
 
Colaborou com a banda RAUL MARQUES E OS AMIGOS DA SALSA através da tradução e 
composição de letras. 
 
Criou e orientou, em 2001, um projeto de Escrita Criativa e Teatro dirigido a um grupo de 
bolseiros de Língua Portuguesa no Instituto Camões, em Lisboa, tendo sido também responsável 
pela encenação/direção do respetivo espetáculo. 
 
É autora do livro PORTUGUÊS LÚDICO (Editora Lidel), bem como de métodos de ensino de 
Português para Estrangeiros inseridos em projetos comunitários. 
 
É também autora do Livro nº1 do projeto “5 minutos” (ed. Olhos nos Olhos), com contos originais, 
tendo ainda participado, através do trabalho de edição, no número 2 da mesma coleção (edições 
esgotadas). 
 
Escreveu o livro de micro contos, “Última Tentativa para Escrever um Livro”, editado em 2013, 
(ed. Perfil Criativo, edição esgotada). 
 
Foi cofundadora, participando como orientadora das sessões de escrita criativa, atriz, coautora e 
encenadora no grupo de teatro “OS ILUSIONISTAS”, criado a partir da peça “Ilusão” (espetáculo 
do Teatro da Cornucópia, dirigido por Luís Miguel Cintra, em 2014 que integrava 59 atores não 
profissionais, no qual participou como atriz).  
O primeiro trabalho deste grupo, “A IDEIA É APENAS UMA IDEIA”, foi estreado no Teatro da 
Cornucópia, em 2015.  O segundo trabalho, “SEM MANEIRAS DE MORRER”, estreou em 2017. 
 

Através de workshops de TEAM BUILDING, colaborou em projetos privados e em ações de 
formação transversal para hotelaria, bem como na inauguração de MBA na área de Turismo e 
Gestão, em localidades como Vidago, Ofir, Porto, Oliveira de Azeméis, S João da Madeira, Castelo 
Branco, Lisboa, Funchal. Este workshop foi também aplicado a equipas das Nações Unidas em 
Moçambique, integrado numa ação de formação de gestão. 
 
Inaugurou, como responsável, em 2019, uma oficina de escrita criativa na Biblioteca dos 
Coruchéus, em Lisboa. Além da produção de textos, no final de cada edição, é criado um breve 
espetáculo de leitura dramatizada de alguns desses mesmos textos, tendo a seu cargo a 



encenação desses mesmos espetáculos. Este projeto contou com três edições, estando planeada 
a quarta edição para 2023.  
 
Desde 2020, colabora novamente com o ARAMÁ, Grupo de Teatro, na direção de sessões de 
escrita criativa e participando como atriz e criativa em produções de vídeo, e na preparação de 
um espetáculo (ainda sem estreia prevista). 
 
Criou e orientou, com Thiago Justino,* a produção de textos originais através de sessões de 
escrita criativa. Foi criada, através deste método, a peça “ANTÍGONA’19”, com estreia em 
novembro de 2021, no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, peça na qual foi responsável 
pela direção do coro (composto por colaboradores do Museu), integrada na exposição BOBA 
KANA MUTHU WZELA | AQUI É PROIBIDO FALAR”, de J. Ricardo Rodrigues. 
 
Integrando o setor cultural da Associação Centro Cultural e Desportivo Estrelas SJB em 2022, 
inaugurou as atividades de Escrita Criativa e Expressão Dramática para crianças. Dirige também 
o projeto de teatro para adultos cujo primeiro trabalho será apresentado ao público em 2023. 
 
É, desde 2004, Diretora Executiva da LANGUAGEVIP – Formação Profissional e Traduções, marca 
da empresa PERFIL CRIATIVO, também com departamento de edições, com sede em Lisboa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*(ator brasileiro, conhecido pela sua participação em novelas da Globo e em filmes como – “Getúlio”, de João Jardim, “Comboio de 
sal e açucar”, de Licínio Azevedo e Teresa Pereira) 


