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PROGRAMA UNITYGATE 2014                     Lisboa      •      OEIRAs      •      EsTORIl      •      sintra      •      Mafra      •      Porto

12 a 30 
Setembro

Programa disPonível online. 
Programação sujeita a alterações 
sem aviso Prévio. 

DOMINGO, 14 SETEMBRO

10h /14h | WS - CulINáRIa INDIaNa
Comunidade Hindu - lisboa

10h/14h | WS
FOTOGRaFIa DE ExTERIOR
sintra - em frente ao Palácio da vila

SExTa, 12 SETEMBRO

21h30
ESpECTáCulO DE aBERTuRa
ruínas do Carmo - lisboa

lISBOa
 
ruínas do Carmo
Largo do Carmo 1200-092 Lisboa

FmH - FaCuldade  
de motriCidade Humana
Estrada da Costa 
1499-002 Cruz Quebrada - Dafundo 
 
esmtC - esCola de mediCina 
tradiCional CHinesa
Palacete da Estefânia 
Rua D. Estefânia, n.º 175  
1000-154 Lisboa

Casino lisboa
Alameda dos Oceanos, Lt. 1.03.01  
Parque das Nações 
1990-204 Lisboa 

aCademia danças do mundo
Rua Visconde Santarém n.º 71 B 
Arco do Cego, 1000-286 Lisboa

Casa de goa
Baluarte do Livramento 
Calçada do Livramento, n.º 17 
1350-188 Lisboa

esCola suPerior de dança 
Rua Academia das Ciências n.º 7, 
1200-003 Lisboa

Comunidade Hindu
Alameda Mahatma Gandhi  
1600-500 Lisboa

veleiro PrínCiPe PerFeito
Doca de Alcântara Norte,  
Cais da Rocha Conde D’Óbidos  
(em frente ao Palácio da Cruz 
Vermelha), 1399-022 Lisboa

pORTO

la marmita
Rua de França, 6 - Ribeira de Gaia 
4400-174 Vila Nova de Gaia

OEIRaS

CaFé da dança
Rua João Chagas n.º 3,  
1495-071 Algés 

luCHaPa assoCiação artístiCa
Palácio do Egipto,  
Rua Doutor Neves Elyseu  
2780-345 Oeiras

ESTORIl

Casino estoril
Av. Dr. Stanley Ho, 2765-190 Estoril

SINTRa

Parque de monserrate
Monserrate, 2710-405 Sintra

MaFRa

PaláCio naCional de maFra
Terreiro Dom Joao V,  
2640-492 Mafra

jardim do CerCo 
Largo das Tílias,  
2640-492 Mafra

ranCHo FolClóriCo  
CantarinHas de barro
Rua das Cantarinhas de Barro 
Sobreiro, 2640-578 Mafra

aldeia da mata Pequena
Rua S. Francisco de Assis,  
2640-366 Igreja Nova-Mafra

ERICEIRa

quatro sóis guestHouse
Rua da Escola n.º 1 
2655-430 Seixal - Ericeira

adega bar 1987
Rua Alves Crespo, n.º 3, 
(junto ao Largo de Santa Marta)  
2655-252 Ericeira

CALENDÁRIO • WORkshOps E esPeCtáCulos

 LOCAIs E mORADAs • uNItygAtE 2014 pORtugAL

SExTa, 26 SETEMBRO

20h/22h | WS - TaI CHI DaNCE /
/ lONG SlEEVES
esmtC - lisboa

10h/12h | WS - BIOCHá 
E plaNTaS aROMáTICaS 
aldeia da mata Pequena - mafra

15h/17h | WS
pRODuTOS NaTuRaIS 
aldeia da mata Pequena - mafra

21h30
ESpECTáCulO uNITyGaTE 
palCO auRORa 
Criação artística entre  
Oriente e Ocidente
Dança | Música | Video
Casino estoril

SáBaDO, 27 SETEMBRO

10h/12h | WS - TaçaS TIBETaNaS 
luchapa - Palácio do egipto - oeiras

TERça, 30 SETEMBRO

19h/21h | WS - ESFERaS 
SaGRaDaS Da DaNça
academia danças do mundo - lisboa

SEGuNDa, 29 SETEMBRO

17h/18h30 | WS
ESCRITa CRIaTIVa
FmH - lisboa

DOMINGO, 28 SETEMBRO

10h/12h | WS - TaçaS TIBETaNaS
jardim do Cerco - mafra

10h/12h | WS - ESFERaS 
SaGRaDaS Da DaNça
esmtC - lisboa

10h/14h | WS - CulINáRIa 
MaCaENSE
Café da dança - oeiras

17h30
ESpECTáCulO  
palCO DO MuNDO
Encontro de danças  
e músicas do mundo
jardim do Cerco / Pnm

18h30 - Veleiro Príncipe Perfeito
CRuzEIRO ORIENTal SuNSET 
Música | Dança 
Jantar | Passeio no Tejo

SáBaDO, 13 SETEMBRO

10h/14h | WS
CulINáRIa ayuRVéDICa 
Café da dança - oeiras 

11h/13h | WS - DaNça CRIaTIVa 
paRa paIS E FIlHOS 
luchapa - Palácio do egipto - oeiras
 
15h/17h | WS - pERCuSSãO
luchapa - Palácio do egipto - oeiras

17h/19h | WS - DaNça aFRICaNa
luchapa - Palácio do egipto - oeiras

15h/17h | WS - DaNça INDIaNa
Casa de goa - lisboa

19h | ESpECTáCulO 
DE DaNça INDIaNa E GOESa 

20h | CERIMóNIa E VISITa 
aO TEMplO HINDu 

20h30 | JaNTaR INDIaNO
Comunidade Hindu - lisboa

QuaRTa, 24 SETEMBRO

11h30/13h30 | WS 
VOz E MOVIMENTO
FmH - lisboa

14h/15h30 | WS - TaI CHI 
DaNCE / lONG SlEEVES
escola superior dança - lisboa

16h/17h30 | WS - DaNça aFRICaNa
escola superior dança - lisboa

19h/21h | WS - DaNça 
TRaDICIONal CHINESa
esmtC - lisboa

21h/23h | WS - DaNça 
TRaDICIONal pORTuGuESa
Cantarinhas de barro - mafra

QuINTa, 25 SETEMBRO

19h/21h | WS - MOV. aMalGaMa /  
/ CONTEMpORâNEO  
& IMpROVISaçãO
academia danças do mundo - lisboa

TERça, 23 SETEMBRO

14h/15h30 | WS
DaNça TRaDICIONal CHINESa
escola superior dança - lisboa

16h/17h30 | WS
HIp HOp / Jazz FuNk
escola superior dança - lisboa

19h/21h | WS - VOz E MOVIMENTO 
academia danças do mundo - lisboa

SEGuNDa, 22 SETEMBRO

14h/15h30 | WS
yOGa / pRaNayaNa
escola superior dança - lisboa

16h/17h30 | WS
DaNça TRaDICIONal 
INDIaNa / kaTHak
escola superior dança - lisboa

19h/21h | WS
DaNça TRaDICIONal 
pORTuGuESa / ExpERIMENTaR 
E COREOGRaFaR a TRaDIçãO
Cantarinhas de barro - mafra

21h/23h | WS - VOz E MOVIMENTO 
esmtC - lisboa

DOMINGO, 21 SETEMBRO

11h/13h | WS - DaNça
CláSSICa / BaRRa DE CHãO 
academia danças do mundo - lisboa

15h/17h | WS
TaIJI BaIlONG Ball
jardim do Cerco - mafra

DOMINGO, 21 SETEMBRO

15h/17h | WS - DaNçaS HISTóRICaS 
Palácio nacional de mafra

15h/17h | WS
CONTO E aRTES pláSTICaS 
(Crianças) 
Café da dança - oeiras

15h/17h | WS
DaNça TRaDICIONal CHINESa
academia danças do mundo - lisboa

17h/19h | WS
TaI CHI  DaNCE / lONG SlEEVES
academia danças do mundo - lisboa

TERça, 16 SETEMBRO

19h/21h | WS
pERCuSSãO aFRICaNa
academia danças do mundo - lisboa

20h/22h | WS - MOV. aMalGaMa /  
/ CONTEMpORãNEO  
& IMpROVISaçãO 
esmtC - lisboa

SEGuNDa, 15 SETEMBRO

19h/21h | WS - yOGa / pRaNayaMa
esmtC - lisboa

QuaRTa, 17 SETEMBRO

19h/21h | WS - SEVIlHaNaS (I) 
adega bar 1987 - ericeira

19h/21h | WS - yOGa / pRaNayaMa
esmtC - lisboa

SExTa, 19 SETEMBRO

19h/21h | WS - HIp HOp / Jazz FuNk
academia danças do mundo - lisboa

QuINTa, 18 SETEMBRO

19h/21h | WS - SEVIlHaNaS (II) 
adega bar 1987 - ericeira

19h30 | INauGuRaçãO 
Da ExpOSIçãO DE FOTOGRaFIa 
“ExpRESSÕES” | pERFORMaNCE 
DE aRTISTaS SINO luSOS
Casino lisboa

SáBaDO, 20 SETEMBRO

10h/14h | WS
CulINáRIa VEGETaRIaNa
quatro sóis guesthouse - ericeira 

11h/13h | WS - DaNça CláSSICa
/BaRRa DE CHãO 
academia danças do mundo - lisboa

15h/17h | WS - DaNça 
TRaDICIONal CHINESa
academia danças do mundo - lisboa

17h/19h | WS
DaNçaS HISTóRICaS 
academia danças do mundo - lisboa

18h00
SuNSET SINTRa ORIENTal 
Concerto de Música e Dança  
no cruzamento Sino Luso
Parque de moserrate - sintra

O Unitygate é um portal de união pela arte, baseado 
na convergência de culturas alicerçado na construção 
de uma plataforma anual itinerante de intercâmbio 
artístico e cultural entre Oriente e Ocidente. Com o 
lema “Unidade na diversidade” este projecto reúne 
diferentes áreas, culturas e saberes, promovendo 
a troca de conhecimentos e as sinergias entre 
os grupos, com mútua aprendizagem e partilha, 
procurando nos diálogos criativos a dimensão 
holística da arte. Transdisciplinar e multicultural, 
cruza a tradição com a contemporaneidade. 

Visa contribuir para o desenvolvimento artístico e pessoal, investindo na formação, na criação artística e 
nas redes de sustentabilidades EcoHumanas. Contribuindo para a construção de sociedades de abertura 
de diferentes conhecimentos e visões, promovendo prosperidade, crescimento e paz.

A Amalgama acredita que o unitygate é um exemplo vivo de que a Arte não tem fronteiras e é um veículo 
privilegiado e instrumento vital no emergente processo de mudança e consciencialização a Caminho 
de um Tempo novo, na construção de uma cidadania mundial, mais humana e fraterna, um canal 
essencial da conexão com a Alma e da expressão do Ser. 

O unitygate tem o seu ‘embrião’ nas pontes entre Portugal e Macau, territórios sementes de convergência 
e unidade de diferentes culturas e na sua secular ligação e partir delas se estende para outras culturas 
no Oriente e Ocidente. Iniciou-se em Macau em Junho com fluxo de artistas portugueses a Macau 
e culmina agora em Setembro em Portugal com os artistas macaenses em Terras Lusitanas. Estuda-se 
a extensão desta ponte a outros locais da Ásia, Europa e África.

“lEARN, CREATE and UNITE through Arts in the Difference on the Way to a BETTER WORlD”

UNITYGATE - ESSÊNCIA • FORMAÇÃO • CRIAÇÃO • MULTICULTURALIDADE • INTERDISCIPLINARIDADE • DIVERSIDADE • SINERGIAS • CONVERGÊNCIA E UNIDADE

DOMINGO, 14 SETEMBRO

14h | WS - DaNça
TRaDICIONal INDIaNa  
la marmita - Porto

16h | WS - MOV. aMalGaMa /  
/ CONTEMpORãNEO  
& IMpROVISaçãO
la marmita - Porto

15h/17h | WS
pERCuSSãO aFRICaNa
esmtC - lisboa

17h/19h | WS  - DaNça aFRICaNa
esmtC - lisboa

18h | WS - pERCuSSãO 
la marmita - Porto

21h | uNITy MEETING
la marmita - Porto

18h | OpEN aRT SESSION
luchapa - Palácio do egipto - oeiras



DaNça CláSSICa  
/ BaRRa DE CHãO
Orientador: ruth silk

A barra de Ballet promove o alonga-
mento, flexibilidade, controlo e coorde-
nação através de sequências de movi-
mento simples, utilizando o vocabulário 
de Dança Clássica, ritmos e dinâmicas 
apropriados a cada movimento. No cen- 
tro trabalhar-se-á adágio, voltas, pas-
sos de ligação, pequenos, médios e 
grandes saltos. O grau de dificuldade e 
complexidade da aula será ajustado ao 
nível do grupo que a compõe.

BIOCHá E plaNTaS aROMáTICaS 
Orientador: Zélia sakai

Simbiose de conhecimentos do Ociden-
te, do Oriente e de uma vivência pes-
soal. Uma viagem ao mundo das plan-
tas aromáticas e medicinais. O Biochá 
foi concebido com plantas medicinais, 
no estado natural. Utiliza-se exclusiva-
mente a parte da planta em pleno es-
tado de desenvolvimento, preservando 
a sua matriz. Pela sua acção vivificante, 
pode considerar-se o alimento primor-
dial para a saúde.

CONTO E aRTES pláSTICaS  
(Crianças)
Orientador: ana mar battaglia

Pretende-se com este Ws que as cri-
anças tragam um objeto à sua escolha, 
onde irá ser promovida uma viagem pelo 
imaginário criativo, explorando um lado 
sensorial onde todas as artes se fundem. 
Deseja-se com este Ws que as crianças 
experimentem momentos de partilha e 
interacção entre si e o outro através de 
Jogos, Histórias e Criações Plásticas.

CulINáRIa  
ayuRVéDICa 

Venha conhecer uma Alimentação base- 
ada em princípios da Medicina Ayurveda 
que diz “O teu Alimento é o teu Medica-
mento”. Através da identificação do seu 
biotipo saiba quais os alimentos que lhe 
dão Saúde, Equilíbrio, Bem Estar.

CulINáRIa MaCaENSE 
Orientador: ana manhao

O Ws terá como objectivo proporcionar 
a aprendizagem prática de algumas 
iguarias da rica gastronomia Macaense, 
de múltiplas influências. Este é um tipo 
de culinária em expansão. E será parti-
lhada com todo os interessados por 
todo o Mundo. 

CulINáRIa VEGETaRIaNa 
Orientador: lúcia silva

Este Ws consiste na elaboração de 
uma refeição vegetariana completa 
(almoço). Desde a entrada ao prato 
principal, acompanhado de uma be-
bida refrescante, terminando com uma 
deliciosa sobremesa. Todos os par-
ticipantes terão o prazer de almoçar 
os pratos apresentados, e no final  
ser-lhes-ão facultadas as receitas em 
papel.

DaNça aFRICaNa 
Orientadores: joana Peres 
e mafalda aires

Uma poderosa fonte para despertar o 
conhecimento e a consciência corpo-
ral aprofundando a conexão com a es-
sência do Movimento Africano e suas 
sonoridades. Uma reflexão sobre a es-
trutura, simbologia e gestualidade da 
herança cultural Mandingue, contex-
tualizada no seio dos ritmos e cânticos 
que lhe são complementares.

DaNça CRIaTIVa 
paRa paIS E FIlHOS
Orientador: joana silva

Este Ws aborda a Dança numa proposta 
aberta, libertando o movimento. O seu 
principal foco é a auto-expressão, cons- 
truir laços profundos na relação, poten-
cializando o Ser por inteiro. Através de 
uma improvisação orientada a criança 
e os pais exploram o seu próprio movi-
mento e expressão autêntica, promo-
vendo o auto-conhecimento; a união 
corpo, mente e emoções; a harmonia; 
a relação com os afectos; o desenvolvi-
mento das capacidades próprias e a  
capacidade de comunicarem entre si.

DaNça TRaDICIONal INDIaNa
Orientadores: lajja sambhavnath, 
grupo ekvat

kaTHak - É uma das formas de Dança 
Clássica mais importantes da Índia. O 
Kathak era a dança dos contadores de 
histórias, “Katha” quer dizer história e 
“Kathak” quer dizer aquele que conta 
uma história”. É caracterizado por ba-
tida rítmica e rápida dos pés, piruetas 
rápidas que são colocadas a ciclos com-
plexos de tempo.

DaNça TRaDICIONal CHINESa 
Orientador: stella Ho

Através de combinações e excertos 
de danças, este Ws ensina a estética 
e os elementos básicos, movimentos, 
alinhamento do corpo, musicalidade e 
técnicas da dança clássica chinesa e de 
algumas danças tradicionais chinesas. 
São também trabalhadas a fluidez e a 
expressão do corpo.

DaNça TRaDICIONal 
pORTuGuESa / ExpERIMENTaR  
E COREOGRaFaR a TRaDIçãO
Orientador: margarida moura

Espaço de aprendizagem e vivência 
de repertório tradicional português 
através da experimentação de sequên-
cias coreográficas tradicionais, da auto-
ria de Margarida Moura, baseadas em 
arranjos musicais tradicionais contem-
porâneos.

DaNçaS HISTóRICaS 
Orientador: vera amorim

As danças históricas apresentam-se 
como uma oportunidade de viagem 
no tempo e no espaço. Promovem a 
resposta cardio-respiratória, a cons-
ciência espacial, temporal e rítmica em 
ambiente animado que permite o con-
vívio inter-geracional. Venha dançar e 
sentir-se princesa, príncipe ou plebeu, 
camponês ou burguês, com a certeza de 
um momento bem passado.

ESCRITa CRIaTIVa 
Orientador: risoleta C. Pinto Pedro

Uma outra forma de encarar a escrita 
criativa. Partindo de princípio de que a 
criação é um dos mais poderosos ins-
trumentos universais de cura. Com 
recurso a audição de textos, leituras, 
dores e alegrias, realidade e fantasias, 
exercícios de estilo, respiração, jogo, 
corpo, sentidos, contos e cantos, recon-
tos e recantos. Numa relação sensual 
com a matéria-papel em vários forma-
tos, texturas e dimensões.

ESFERaS SaGRaDaS Da DaNça 
Orientador: tânia luiz

Este Ws é, na sua essência, um ritual de 
dança sagrada. A Música Sufi dos Mev-
lana da Turquia, Qawwali do Paquistão, 
música clássica Persa e outras, são a 
teia de inspiração. Da meditação senta-
da Vipassana, à meditação a caminhar 
da mesma tradição Theravada, à impro-
visação, chega-se por fim ao giro Sufi.
Este crescendo energético permite aos 
participantes uma adaptação às técni-
cas, da mais simples à mais complexa 
fisicamente, sendo de salientar a forma 
simples e enraizada de utilização des-
tas técnicas pelo que são, no seu âmbito 
universal, e não como dogmas rígidos.

FOTOGRaFIa
Orientador: antónio mil-Homens

FOTOGRaFIa DE ExTERIOR 
“aquém e para além do olhar”
Enquadrar, perseguir e registar. As téc-
nicas da fotografia de movimento serão 
abordadas de forma sintética e prática, 
na busca da harmonia estética, sem-
pre subjectiva. Os participantes usarão 
a sua máquina fotográfica digital, cujo 
funcionamento básico devem dominar.

HIp HOp/ Jazz FuNk 
Orientador: oscar Hong

Jazz FuNk Este Ws ajuda os partici-
pantes a melhorarem as suas técnicas 
de dança de Jazz-funk que é um dos 
estilos de dança mais populares entre 
os cantores de pop nos Estados Unidos. 
Caracteriza-se por movimentos intensi-
vos, mas precisos, que se encaixam no 
ritmo da música. A singularidade dos 
passos de dança realçam o espírito da 
música.

MOVIMENTO aMalGaMa 
(CONTEMpORâNEO
& IMpROVISaçãO)
Orientador: alsandra battaglia

Uma abordagem intensiva ao método 
em nível aberto, investe-se no desen-
volvimento da improvisação e criação, 
num trabalho pessoal e relacional, pas-
sando pelo toque e contacto. Procura 
contribuir para uma formação artística 
em desenvolvimento pessoal, poten-
cializando a expressão criativa, espon-
taneidade e autenticidade, ligadas ao 
“corpo dançante”.

pERCuSSãO 
Orientador: luís Fernandes

Numa viagem pelos ritmos, associando 
diferentes instrumentos, orquestra-se 
em conjunto uma criação ao momento. 
Procurar-se-á explorar os ritmos e 
instrumentos de diferentes partes do 
mundo, tomando contacto com a base 
musical que enraíza cada cultura inclu-
indo a Portuguesa.

pERCuSSãO aFRICaNa 
Orientador: Francisco bento

Tendo como base a Cultura Man-
dingue/Griot (aqui representada pelos 
instrumentos tradicionais africanos, 
como o Djembe e os Dununs), o Ws  
tem em vista a contextualização da 
Cultura Tradicional da África Ocidental 
através da aprendizagem dos ritmos, 
rituais e histórias tradicionais.

pRODuTOS NaTuRaIS 
Orientador: Clara oliveira

Partilha de conhecimentos e experiên-
cias no âmbito do fabrico próprio de 
alguns produtos de cosmética natural 
caseira, com receitas fáceis, sentindo 
o poder dos ingredientes naturais e o 
prazer de criar os próprios produtos, 
com menores consequências para o 
ambiente e nossa saúde.

SEVIlHaNaS 
Orientador: vera battaglia

Sevilhanas é uma dança popular do fla-
menco. Teve origem na baixa Andaluzia. 
Apareceu durante as festas e é dança da 
por pessoas de todos os sexos e idades. 
Tecnicamente é uma evolução de músi-
cas castelhanas, as letras são baseadas 
na vida do campo, virgens, cidades e 
temas de amor. Podem ser dança das 
de frente, a pares em quadrilha ou em 
roda. Têm um ritmo de 3 tempos e cada 
sevilhana é composta por 4 coplas (séri-
es) cada uma dividida em 3 partes.

TaçaS TIBETaNaS 
Orientador: joão silva

Conheça a origem e história das taças, 
aprenda a tocar este instrumento e des-
cubra todo o seu potencial de relaxa-
mento através das massagens de som: 
Apresentação das Taças Tibetanas; 
Como tocar; Interação com Taças Tibe-
tanas; Massagem de som; “Concerto 
colectivo” e Relaxamento.

TaI CHI DaNCE / lONG SlEEVES
Orientador: rosita ng

A dança chinesa clássica está actual-
mente a desenvolver-se em vários 
estilos, tais como o estilo emergente 
da ópera de Pequim, o estilo Han 
Tang e Dunhuang com aprendizagens 
sistemáticas. A Dança Tai Chi é um es-
tilo recentemente desenvolvido com o 
treino do pensamento.

VOz E MOVIMENTO 
Orientador: joão Charepe

A abordagem a um conceito amplo 
através de ligações entre a voz o corpo 
e as emoções, acessível a qualquer 
pessoa que queira copreender e desen-
volver a sua voz. A profundidade do tra-
balho permite desenvolver a capacidade 
de expres-são e o potencial criativo de 
forma livre e harmoniosa.

yOGa / pRaNayaMa
Orientador: atul mulji

Breath & Movement, Moving Breath. 
A respiração do yoga serve como base 
para aumentar a capacidade respiratória 
e o rendimento (performance) com mais  
energia e vitalidade. “Quem respira a 
100% vive a 100%” Esta proposta baseia-
se no Yoga Clássico e propõe técnicas 
de respiração com movimento “Breath 
flows”, respirações activas “power 
pranayama” e os sons de cura “healing 
sounds”.

Informações e Reservas:  (+351) 919 580 569  •  (+351) 912 020 798  •  (+351) 912 248 775
Email: unitygate.info@gmail.com  |  Site: unitygateplatform.com  |  Facebook: https://www.facebook.com/unitygate

WORkSHOpS
uNItygAtE 2014 | Portugal

TaIJI BaIlONG Ball 
Orientador: eduardo elias

O Taiji Bailong Ball é um desporto muito 
versátil. Os seus movimentos dinâmi-
cos e de balanço motivam crianças 
e adolescentes, assim como adultos 
com experiência desportiva. Devido ao 
seu sistema de movimentos suaves e 
flexíveis, é igualmente uma óptima mo-
dalidade para a saúde e para a reabili-
tação através do desporto.

Para informação mais pormenorizada sobre os workshops e orientadores, por favor consulte o nosso site em: unitygateplatform.com

pREçOs • uNItygAtE 2014 pORtugAL

Agradecimentos:

Membro de:

Organização & Produção:

Patrocinadores:

Patrocinadores:

Parceiros:

Apoios: Parceiros:

AF
 | 

R
V 

- 
am

al
g

am
a 

d
es

ig
n

Workshops:  
• Ws 2h - 25€
• Ws 4h - 35€

Espectáculos: 
a partir de 5€ (jovens) e 7.50€ (adultos). 
Outras condições contactar a organização.

Desconto de 10% para 
inscrições feitas até dia 10 
de Setembro, acumuláveis 
aos descontos especiais. 

Descontos especiais: 
• 10% até 3 Ws  
• 15% para 4 a 7 Ws  
• 20% para 8 a 10 Ws


