
NOTAS BIOGRÁFICAS 
 
Rita Cássia 
 
Natural de Salvador, Bahia, Brasil. É atualmente doutoranda em Ciências da 
Comunicação - Comunicação e Artes, na FCSH da Faculdade Nova de Lisboa, Programa 
Aliança EUTOPIA (NOVA/FCT/CY CERGY PARIS). Integra o ICNOVA e o Projeto Photo 
Impulse. 
No Brasil, entre 1996-2000, Rita Cássia integrou projetos comunitários artísticos no 
âmbito do Bloco Afro Malê Debalê. Foi aluna da Escola de Dança da FUNCEB, do SESC, 
da Escola Contemporânea de Ballet, da Sitorne Estúdio de Artes Cénicas, da Oficina de 
intervenção dirigida pelo ator/diretor belga Thierry Tremouroux, no SATED/BA, entre 
outras instituições, tendo atuado profissionalmente em diferentes projetos nos 
âmbitos da criação artística (teatro, dança, performance, produção, música), do 
audiovisual e do cinema. 
Em Portugal, frequentou a ESTC, na Licenciatura em Teatro – Dramaturgia, Amadora 
(2005-2006). Frequentou aulas de diferentes estilos de dança, ministradas pela 
Professora, Coreógrafa e Dançaterapeuta Liliane Viegas, no ISPA e na 7ª Posição 
Estúdio de Dança, Lisboa (2001-2005). Participou da Formação de Formadores - 
Desenvolvimento Curricular em Artes - Metodologias e Práticas - Teatro, PEEA, 
Ministério da Educação e Ciência, DGE, Lisboa (2013), do Workshop The Living 
Monologue, com coordenação do ator-performer e escritor norte-americano Jack 
Shamblin, na Language Craft, Línguas, Artes e Cultura, Lda., Lisboa (2009), entre outras 
formações. Licenciou-se em Antropologia pelo ISCTE-IUL (2017). Frequentou o 
Mestrado em Antropologia pelo ISCTE-IUL (2017/2018). Coordenou e integrou 
diferentes projetos de arte educação para a infância, tendo trabalhado com escolas do 
ensino básico do Agrupamento de Escolas de Benfica, A Voz do Operário da Ajuda e do 
Restelo,  Jardim Escola João de Deus, em Alvalade, entre outras escolas e instituições. 
Integra o núcleo de fundadores do Teatro Bocage, em Lisboa. Em 2018, criou a 
performance Arte em Transição, apresentada à comunidade Mertolense, durante a 
Conferência do agricultor/filósofo Ernst Götsch, no projecto Life in Syntropy/Câmara 
Municipal de Mértola, Alentejo. Em 2019, juntamente com mulheres brasileiras, 
agentes culturais na diáspora, colaborou em Lisboa, com o 2º Encontro (Inter) Nacional 
de Mulheres na Roda de Samba. Foi bolseira de investigação científica em 2019, pela 
FCT, no Projecto Cricity (A criança e a Cidade), através do CAPP, no ISCSP-IUL, Lisboa. 
No cinema, tem participado em projetos, a exemplo de Blood Sweat and Tears, curta-
metragem escrita por Stephanie Ginger e realizada por Kristjan Knigge (2022). Integrou 
a equipa de produção da série documental Mulheres Negras do Centro à Periferia, 
FEMAFRO / CIG – Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. Escreve artigos 
de opinião e crónicas em jornais e mídias online (Portugal/Brasil). É ativista dos direitos 
humanos, para a salvaguarda dos direitos fundamentais de mulheres e de crianças, 
antirracista. Em 2020, estreou Epifanias performance, projeto de cruzamentos 
disciplinares entre artes e antropologia, Teatro Bocage, Lisboa. Em 2021, estreou 
Epifanias Artes: audioblogue com e para pessoas que sonham igualdade, projeto com 
uma série de 5 performances radiofónicas, que abordam problemáticas sociais como a 
violência de género, o racismo, a xenofobia e o machismo e as suas consequências nas 



vidas das vítimas. Em 2022, integrou o elenco da peça para a infância, A Alegre História 
da Música em 62 Minutos, produzida pelo Teatro Bocage, Lisboa. 
 
 
 
 
João Oliveira 
 
Natural de Luanda, Angola. Músico radicado entre Madrid e Lisboa. João Oliveira é um 
dos principais músicos angolanos de afro-jazz. Projeto discográfico em destaque: 
Kutonoka. 
Tem o acordeão como primeiro instrumento, seguido pelo piano. Iniciou estudos 
musicais de piano clássico na Academia de Música de Luanda, Angola. Instrumentos 
secundários: violino, sax tenor, violão acústico (1977). Formou-se no Curso para 
instrutor de música (1981). Entre 1985 e 1988 foi Professor na Academia de Música de 
Luanda. 
Em 1990 participou no Festival MayFest, Glasgow, Londres. Entre 1993 e 1999 
trabalhou como pianista, compositor, arranjador e produtor musical com inúmeros 
grupos musicais e projetos em Angola. 
Em 1999 foi Professor de música no Colégio Português e pianista, Pub Pavarotty, com 
Banda Tropical: Carlitos Dias, Quinito Trindade, AntontheTh Manu, Juca Vicente, 
Nando Tambarino. 
Entre 2001 e 2007, trabalhou com diferentes personalidades da área musical em 
Portugal e internacionalmente em festivais. Atuou com o tenor Nelson Edu, Orquestra 
Cuba Livre, Tito Paris, Projeto AfroRoots Remna & Saltana (Orleans-França), Festival 
Sheridan (Holanda), Nancy Vieira, Garoto Ge Mendes, entre outros. Frequentou o Hot 
Club de Lisboa, como estudante. Foi pianista no Casino do Estoril, em Cascais. 
Começara a desenvolver o Projeto N’Gola Jazz, com músicas originais. Foi pianista e 
compositor no curso de Sistemas de Dança Contemporânea, Motricity University, em 
Luanda, Angola. Começara a desenvolver o Projeto Kutonoka, um ajuste musical do 
projeto N'Gola Jazz. 
Entre 2009 e 2020, trabalhou com CC Pablo Iglesias, em Madrid. Apresentou o Projeto 
Kutonoka, de sua autoria no Festival de Jazz de Luanda. Atuou na FNAC em Lisboa. 
Participou de Projeto Musical sob o tema Rota dos Escravos, Angola & Brasil e dirigiu 
musicalmente Epifanias Performance, um projeto de cruzamentos disciplinares (artes e 
antropologia), da artista pesquisadora Rita Cássia, em companhia do ator brasileiro 
Pedro Vicente, Teatro Bocage, Lisboa, Portugal. Em 2021, dirigiu musicalmente a série 
de 5 performances radiofónicas do Projeto Epifanias Artes: audioblogue com e para 
pessoas que sonham igualdade, de Rita Cássia, Portugal.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Mick Trovoada 
 
Natural de Luanda, Angola. Músico, ator, percussionista, compositor e produtor 
cultural, Mick Trovoada tem presença regular em espetáculos e festivais musicais 
nacionais e estrangeiros, é um dos nomes mais prestigiados da cultura musical africana 
e lusófona. 
Chegou a Portugal em 1983 e é aqui que inicia a sua carreira artística em 1985: 
primeiro no teatro, integrando o grupo africano de teatro e dança Kalandula (com o 
qual participa em vários festivais nacionais e internacionais), e depois no cinema e 
televisão, como ator, músico e bailarino. 
Apesar de sempre bem sucedido nas suas incursões nas artes performativas é através 
da música que Mick Trovoada define o seu percurso. Como percussionista, colabora 
com inúmeras figuras do panorama musical nacional e internacional, entre elas Sara 
Tavares, Sérgio Godinho, Bonga, Ildo Lobo, o grupo Cool Hipnoise, Lura, Bana, 
Waldemar Bastos, Mariza, Zélia Duncan, Cássia Eller, Carlos Martins, Filipa Pais ou 
Victor Gama e o seu projeto Pangeia. 
Formou vários projectos dos quais se destacam o Marincongas, com a cantora lírica 
angolana Té Macedo e, nas marimbas, o músico, escritor e etnomusicólogo angolano, 
Jorge Macedo, e o Ngoma Makamba, um ensemble de percussionistas profissionais 
africanos, com que actua na EXPO’ 98, ao lado do prestigiado saxofonista japonês 
Sadao Watanabe, também na Abertura do Mundial de Futebol em Niigata, em 2002, e 
que leva em tournées a vários países do Oriente e do Extremo Oriente, da Europa e da 
África. Em 2003 juntamente com os músicos N'du, André Cabaço, Lúcio Vieira e Djone 
Santos, funda a banda Ébano tendo como inspiração o funk, o afrobeat e o reggae. 
Em Portugal, Mick Trovoada integrou várias iniciativas, como os IV e V Workshops de 
Música de Cascais, dos quais foi coordenador; o espetáculo Mãe d’Água; a Missa Étnica 
para a Paz Ethnno - Massfor Peace de Lorenz Maierhofer; o projeto Lisboa Mistura 
2007; ou o projeto Beja Fado-Morna com o fadista Hélder Moutinho e a cantora cabo-
verdiana Maria Alice. A convite da Fábrica Braço de Prata, dinamiza as noites de quinta 
e domingo onde faz a fusão de performances artísticas com a gastronomia africana. 
Tem colaborado enquanto músico e ator nas produções artísticas do Teatro Griot, 
Portugal. Em 2021, integrou a série de 5 performances radiofónicas do Projeto 
Epifanias Artes: audioblogue com e para pessoas que sonham igualdade, de Rita 
Cássia, Portugal. Também em 2021, integrou a equipa performativa, do projeto de 
instalação O Barco, da artista e escritora Grada Kilomba, MAAT, Lisboa. Paralelamente 
à atividade musical, Mick Trovoada desenvolve, junto das escolas, centros culturais e 
associações, oficinas de expressão musical e de construção de instrumentos musicais 
com desperdícios. 


