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ESTORIL SOL e UNITYGATE 
APRESENTAM EXPOSIÇÃO DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA, FOTOGRAFIA 
A PRETO & BRANCO.  

FOTOGRAFIAS de ANTÓNIO DUARTE 
MIL-HOMENS com a colaboração
de artistas UNITYGATE Sino Lusos. 
Curadoria de ANA CATARINO

INAUGURA NO CASINO DE LISBOA
DIA 19 DE SETEMBRO, ÀS 19H30

A exposição está patente ao público 
até ao dia 29 de setembro.
> Entrada livre para maiores de 18  anos

Dos Rostos, nos Corpos, a transparência do ritmo 
e das emoções. A crispação e a distensão, a Alegria 
e a Nostalgia talvez, sujeitas à interpretação 
de culturas diferentes que a partilha equaliza. 

UNITYGATE, UNITYLIGHT, UNITYPICTURES… 
“Ha uma ponte que se vai estruturando, um diálogo 
que se estabelece, quantas vezes sem palavras. 
Na dança, no gesto, no olhar, na intenção.
Raras vezes danço, algumas falo, olho...sempre!”

António Duarte Mil-Homens

ESTORIL SOL and UNITYGATE 
PRESENT CONTEMPORARY ART, 
BLACK & WHITE PHOTOGRAPHY 
EXHIBITION. 

PHOTOGRAPHY by ANTÓNIO DUARTE 
MIL-HOMENS with Sino Luso artists 
of UNITYGATE.
Curatorship by ANA CATARINO

OPENING IN CASINO LISBOA
19th SEPTEMBER, AT 7.30PM

The Exhibition will be opened to the public 
until 29th September.
> Free entrance for M/18  

In Faces, in Bodies, the transparency of the rhythm 
and emotions. Crispness and stretching, Joy and 
Nostalgia maybe, subjected to the interpretation of 
different cultures that sharing equalizes. 

UNITYGATE, UNITYLIGHT, UNITYPICTURES...
“There is a bridge that keeps structuring, a dialogue 
that is established, how many times without words. 
In dance, in gesture, in look, in intention.I rarely dance, 
sometimes speak, always… look!”

António Duarte Mil-Homens

“EXPRESSIONS”

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 gru-
pos, 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 pes-
soal, investindo na formação, na criação artística  e 
nas redes de sustentabilidades EcoHumanas. Contri-
buindo 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 proces-
so de mudança e consciencialização a Caminho de um 
Tempo novo, na construção de uma cidadania mun-
dial, 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 convergên-
cia 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 ma-
caenses em Terras Lusitanas.  Estuda-se a extensão 
desta ponte a outros locais da Asia, Europa e Africa.

Unitygate is a Portal of Union through Art, based on 
the convergence of cultures and through an annual 
artistic and cultural exchange Platform between 
East and West. Through unity in diversity, this project 
gathers different areas and cultures, promoting the 
exchange of knowledge and connections among 
groups, seeking therefore the holistic dimension of 
Art. As transdisciplinary and multicultural, it crosses 
tradition and contemporary.

This project aims to contribute to personal and artistic 
development, investing in education, artistic creation 
and Eco Human sustainable networks. Building 
societies open to different visions and knowledge, 
promoting prosperity, growth and peace.

Amalgama believes that unitygate is a Live example 
that Art has no frontiers and is a privileged vehicle  and 
vital instrument on the emerging process  of change 
and consciousness on the Way to a new Time, building  
a world citizenship, more human and fraternal, an 
essential channel of connection with the Soul and Self-
expression.

Unitygate has it’s embryo in bridges between Portugal 
and Macao, seeds of convergence and unity of different 
cultures, and it’s secular connection, extending itself 
to other cultures in East and West.  
Is started in Macao, in June, with a flux of Portuguese 
artists to Macao and it ends now, in September, 
in Portugal, with Macanese artists in the Land of 
Lusitania. An extension of these bridge to other areas 
in Asia, Europe and Africa is being considered.

UNITYGATE * ESSÊNCIA * FORMAÇÃO * CRIAÇÃO * MULTICULTURALIDADE
INTERDISCIPLINARIDADE * DIVERSIDADE * SINERGIAS * CONVERGÊNCIA * UNIDADE

UNITYGATE * ESSENCE * TRAINING * CREATION * MULTICULTURAL
TRANSDISCIPLINARY * DIVERSITY * SYNERGIES * CONVERGENCE * UNITY



ENQUADRAMENTO | RESUMO

António Duarte Mil-Homens (Fotografia) e 
artistas Unitygate – Amalgama Companhia 
de Dança / Stella & Artists, integram a 
Exposição de arte contemporânea deste 
projecto internacional que procura uma aliança 
cultural entre o Ocidente e o Oriente através de 
diferentes vertentes artísticas. Um novo conceito 
de cultura e arte na sociedade contemporânea 
permitem-nos reavaliar constantemente 
os diálogos entre culturas sob diferentes 
perspetivas. Praticar a cidadania é ter uma visão 
holística da cultura, em que o Outro com as suas 
diferenças é visto com uma parte integradora 
da sociedade que permite que o meu diálogo 
e a minha posição no mundo se tornem mais 
desenvolvidos.

António Duarte Mil-Homens nasceu em 
Lisboa, vivendo presentemente em Macau. É 
fotógrafo profissional, com trabalho produzido 
para agências de informação e de publicidade, 
empresas de áreas como alimentação, 
cosmética, têxtil, automóvel, telecomunicações, 
vidro e cristal, editorial, entre outras. Foi, 
durante 17 anos, fotógrafo no Instituto Superior 
de Agronomia, em Lisboa. Organiza e lecciona, 
desde 1989, cursos e workshops de Fotografia. 
Participou em 18 Exposições Colectivas de 
Fotografia e apresentou, até agora, 16 Exposições 
individuais. Em 2014, realiza uma Exposição 
Individual e uma colectiva sobre Cabo Verde, 
ambas em Macau.

FRAMEWORK | SUMMARY

António Duarte Mil-Homens (Photography) and 
Unitygate artists /Amalgama Dance Company 
and Stella & Artists, integrate the Contemporary 
Art Exhibit within this international Project that 
seeks for a cultural alliance between East and 
West through various artistic aspects. A new 
concept of culture and art within contemporary 
society allows us to constantly re-evaluate 
dialogues among cultures under different 
perspectives. To practice citizenship is to have 
a holistic vision of Culture, where the Other, with 
all its differences, is seen as an integral part 
of the society which allows my dialogue and my
position in the world become more developed.

António Duarte Mil-Homens was born in 
Lisbon, presently living in Macau. A professional 
photographer, António has produced work for 
information and publicity agencies, as well as for 
the industries of food, cosmetics, clothing, auto, 
telecomunications, editorial, glass and crystal 
and other industries. He was a photographer 
in Lisbon’s Higher Institute of Agronomy (ISA) 
for 17 years. He has created and lectured 
Photography seminars and workshops since 
1989. António has participated in 18 Colective 
Exhibits of Photography and has so far presented 
15 Individual Exhibitions. In 2014 carries out an 
Individual Exhibition and a collective one about 
Cape Verde, both in Macao.

NOTAS BIOGRÁFICAS
Ana Maria Catarino

Ana Maria Catarino é licenciada em arqueologia pela Universidade de Londres (University College of 
London). Tem uma vasta experiência nas áreas de museologia e relações públicas, tendo trabalhado 
no Metropolitan Museum of Art, Nova Iorque e no Departamento de Informação Pública das Nações 
Unidas, também em Nova Iorque. Foi Vice-Directora do Museu de Macau durante uma década e, 
presentemente, é responsável pela Galeria de Arte e Animação Cultural do Casino Lisboa, tendo sido 
curadora de mais de 80 exposições.

BIOGRAPHICAL NOTES
Ana Maria Catarino

Ana Maria Catarino is graduated in archaeology from the University of London (University College of 
London). Has a vast experience in the areas of museology and public relations, having worked at the 
Metropolitan Museum of Art, New York and the Department of Public Information of the United 
Nations, also in New York. Was Deputy Director of the Museum of Macau for a decade and currently 
is responsible for the Art Gallery and Cultural Animation in Casino Lisboa, having curated more than 
80 exhibitions.

“Learn, Create and Unite through Arts in
    the Difference on the Way to a Better World”


