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MARIANA FERREIRA 

(1989) Nasceu em Leiria mas foi em Coimbra, no 
Teatro dos Estudantes, que começou a fazer teatro. 
Aí trabalharia com Pedro Matos, Rogério de Carval-
ho,  Pedro Malacas, Ricardo Correia, Ricardo Vaz 
Trindade, entre outros.
Entre 2012 e 2015 frequenta a Escola Superior de 
Teatro e Cinema. Em paralelo começa a encenar e a 
co-criar vários projectos independentes. 
Assim continua, como criadora independente, a con-
struir projectos a solo ou com outros artistas em 
áreas que partem do teatro, passam pela perfor-
mance, o cinema, o documentário e a música.
Colabora frequentemente com estruturas como o 
Largo de Residências e a Casa Conveniente.

CARLOS GODINHO

Carlos Godinho (Lisboa, 1983) é doutorando em 
História e Filosofia das Ciências pela Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa com um projecto 
sobre a simbologia da retórica visual do poder 
político em Portugal durante a Idade Moderna, 
mestre na mesma área e instituição com uma disser-
tação sobre a representação da esfera armilar no 
reinado de D. Manuel I (1495-1521) e licenciado em 
Arte Multimédia na Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa. Estudou também na FAVU, 
Faculdade de Belas-artes da Universidade de Tecno-
logia de Brno na República Checa e na Università per 
Stranieri di Perugia. Tem na última dezena de anos 
uma continuada actividade artística nas áreas das 
artes visuais e sonoras, com residências, exposições 
e mostras em diversas galerias e instituições, como 
a Fundação Calouste Gulbenkian e Galeria Zé dos 
Bois em Lisboa, a Solar – Galeria de Arte Cinemática 
em Vila do Conde e Espaço do Tempo em Montem-

or-o-novo.

BERNARDO ALVARES

Bernardo Álvares nascido em 1989 em Portugal. 
Licenciado em Estudos Africanos pela FLUL e mestre 
em Estudos Urbanos por ISCTE-IUL/FCSH-UNL.
Enquanto músico tem trabalhado sobretudo o con-
trabaixo e o baixo elétrico em linguagens como a 
improvisação livre, o free jazz, o rock, o noise e o 
hip-hop. Já colaborou com artistas como Alan Cour-
tis, Carla Bozulich, Helena Espvall, Paulo Raposo, 
Ernesto Rodrigues, Maresuke Okamoto, McCloud 
Zicmuse, Roland Ramanan, Mário Babrem, Ondness, 
LBC Soldjah ou Hezbó MC.
Atualmente faz parte dos grupos Zarabatana, Alforjs 
e Luís Severo. Anteriormente já fez igualmente parte 
de ABBA, dUASsEMIcOLCHEIASiNVERTIDAS, Trata-
do de Cardew, Chaparreiro/Álvares/Morão,Tapete, 
S for Seward, etc. Entre 2013 e 2015 escreveu para 
a revista jazz.pt
Foi curador do ciclo Leitmotiv, um ciclo mensal de 
música e artes plásticas na galeria Zaratan.
Já colaborou com artistas de outras áreas, nomead-
amente com Stéphane Blumi (video), Nacho Durán 
(multimedia), Paula Alonso (atriz), Manuel Badás 
(bailarino), Yaw Tembe (artes plásticas), ou com 
Cristina Delius (sapateado). Colaborou igualmente 
em instalações sonoras para a exposição “Partida, 
Largada, Fugida” de Mariana Marques e “Zones 
d’habilité” de Aude Barrio e Barbara Meuli.
Fez parte da Associação Cultural Pantalassa e da 
Associação Terapêutica do Ruído.
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