


Truz Truz
 Quem Luz?

O dia nasceu e fez-se branco de luz branca. Aqui o pai natal não entra e os presentes não
são vistos com os olhos de se ver. Contam-se pelos dedos as estrelas do céu e às

bolachas Maria, juntamos os biscoitos José.
Chegou o dia do nosso Natal. Truz Truz. Entrem de pantufas, não nos acordem...
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Sandra José

Licenciada em Música e Mestrada em Teatro, com especialização em Interpretação, Sandra José é atriz 
profissional, autora e encenadora, com experiência em Teatro e Cinema. Como atriz, iniciou a sua atividade em 
2000.
É criadora e intérprete de espetáculos de Teatro para Bebés desde 2012, estando atualmente em cena na Casa 
do Coreto com "jazzYaBaBum"e, como encenadora e criadora no mesmo âmbito da primeira infância, no Teatro 
Independente de Oeiras, com H2ÓÓ.
Leciona Música e áreas técnicas de Interpretação, Movimento e Voz.
Premiada pelo Teatro Rápido, no ano de 2013 , com “Melhor Texto Drama” e “Melhor Encenação Drama” com o 
espetáculo “c10h14n2” e, em 2014, com Melhor Texto Drama em “Check Mater”
É autora do livro "Para Sempre”, uma reflexão sobre a perda e o luto e como a contar às crianças.
Neste momento está em digressão com espetáculo "BOCAge", no qual é atriz e autora do texto.

Mafalda Rodrigues

Nasceu em Braga a 13 de Janeiro de 1990.
Frequentou o Conservatório de Música Calouste Gulbenkian e fez parte da companhia de teatro TIN.BRA.
Licenciou-se em Comunicação Empresarial na Escola Superior de Comunicação Social e decidiu complementar a 
sua formação com o curso de representação de 3 anos na ACT- Escola de Atores.
Desde então já colaborou com o Teatro Meridional, Teatro da Trindade, Teatro do Bairro e Teatro Independente 
de Oeiras em várias produções. Participou no filme de Vicente Alves do Ó “O amor é lindo... porque sim” e está, 
neste momento, em digressão com espetáculo "BOCAge", no qual é atriz.



Luís Marvão

Luís Marvão, de 27 anos, começou a sua aventura em teatro com 14 anos, no Teatro Bocage, na Graça, pela mão 
da actiz Susana Vitorino e mais tarde com a actriz Maria João Miguel.
Após 3 anos de experiência e da realização de vários workshops de representação e voz, ingressou no curso de 
outra grande paixão, a Arquitectura.
Durante os 5 anos que frequentou o curso fez alguns trabalhos como actor para publicidade.
Recentemente, participou na novela da SIC "Rainha das Flores“ como elenco adicional, fez várias curtas-
metragens e o musical “A Conquista”. Como complemento integrou sempre as mais variadas formações no 
âmbito da representação.
Actualmente, é VJ da MTV Portugal. 




