
unitygate espectáculo final 
A GATEWAY OF CONVERGENCE AND UNITY BEYOND DIFFERENCES AND THROUGH 
OUR SHARED ART, CREATING BRIDGES OF CULTURAL EXCHANGE.

espectáculo palco auRoRa - Casino estoril
UNIDADE NA DIVERSIDADE, mAGIA, BELEzA, DESAFIO, pARTILHA E CELEBRAçãO.

 estoRil sol e unitygate 2014 apresentam  |  inteRcâmbio cultuRal entRe ocidente e oRiente 

Espectáculo final ‘unitygate 2014 oRiente & ocidente’ - aurora, 
intercâmbio Cultural, na ponte macau portugal. artistas portugueses 
e macaenses, numa criação transdisciplinar (música, dança, vídeo) 
apresentam, peças representativas das suas diferentes identidades 
artísticas e profissionais assim como a peça criada em conjunto num 
desafio que se estende este ano pela temática das identidades, verdades, 
máscaras e encontros a Caminho de uma unidade - juntos exploram uma 
linguagem criativa pelo corpo dançante e seus diálogos com as outras  
artes e diferentes culturas, entre o tradicional e o contemporâneo. 

aurora representa a semente que nasce a oriente e se põe a ocidente 
assim como o desafio destas criações conjuntas acontece. O espetáculo 
é representativo do culminar do processo criativo e aprendizagens 
conjuntas sino lusas, assim como mostra das identidades artísticas 
de via profissional envolvidas nesta plataforma ligação oriente ocidente  
e do cruzamento do tradicional clássico oriental com o Contemporâneo 
nas áreas da música e da dança.

“learn, create and unite through arts in
  the Difference on the Way to a better World”

info 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

bailarinos 
Ana Luísa Novais
Carla Godinho
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Elsa Barros
Joana Silva
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Oscar Hong
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mary Wong
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Professora Convidada:
Ruth Silk

músicos
Rui Filipe Reis
Cindy Gonçalves
Francisco Cabral
Alexandre Lopes
Convidada especial:
Susana Travassos 
 
equipa técnica
Tiago Russo
Joana mário

multimédia
Raquel martins 
Alex Ixhumni
Luís Fernandes
António mil Homens 
Ricardo Vong
Jorge Veloso

produção
maria Esteves
Vera Battaglia
margarida Battaglia
Isa paz 
marta Antunes
paulo Raposo
mário palma

gestão financeira 
Ana Cláudia Borges
paulo Raposo

design 
Rui Vieira 
André Faria

equipas

Os nossos agradecimentos a todos 
os parceiros, Apoios e Equipas que 
acreditam e realizam e constroem 
este projecto, por uma rede 
autosustentável, sem os quais não 
seria possível. mais de 60 pessoas 
estiveram envolvidas (artistas, 
professores, produção, técnicos).

Especiais agradecimentos ao  
Estoril Sol, Casino Estoril e Lisboa. 
- Exmo. Sr. Choi man Hin e Exma. 
Sra. Fong miu Leng, Fundação 
Casa de macau - Exmo. Dr. mário 
matos e Coração Amarelo - Exma. 
Dra. Aline Bettencourt, Liga da 
multissecular Amizade portugal 
China - Exmo. Sr. General Garcia 
dos Santos - Sr. Chan U Hong 

agRadecimentos



21h30 - palavras de recepção e 
convidados honorários 
 
21h45 - tDsm the Dancer studio 
macau - Contemporâneo
Dança: silent night | 3’
Descrição:
Chegam
partem
e nunca voltam
para nós,
todos procuram por todos
Bailarinos: oscar Hong; Keith lao
Coreografia: popeye
 
21h48 - stella & artists
Dança tradicional Chinesa
Dança: 
Wind from the steps | 4’ 10’’
Descrição:
o vento sopra suave,
pelo abanar dos leques
o vento sopra forte,
pelo movimento dos leques
entre uns e outros
Coreografia: stella Ho
Bailarinos: sonia lao; rosita ng; 
mary Wong
música: Wind From the steppes 
Autor: Kod

21h52 - tDsm the Dancer studio 
macau - street Dance | 3’
Dança: Just dance
Intérpretes e Coreografia:
oscar Hong; Keith lao; Jarvis mo
música: excerto de Jump de 
rihanna; excerto de moster Winar

21h55 - lajja sambhavnah
Dança: nritta | 7’ 52’’
Descrição: nritta explora o 
vocabulário de movimento, num 
belo e exuberante resumo da 
Dança Clássica indiana Kathak, 
com uma apresentação moderna 
e contemporânea. Começando 
com o thaat, a peça explora os 
mais diversos padrões rítmicos 
emoldurados com a estrutura de 
teentala - 16 batidas, por amad, 
paran Judi amad, tukada, tihayi, 
paran, terminando com um 
trabalho de solo emocionante. 
Intérprete: lajja sambhavnah
música: nritta

22h05 - músicos unitygate
rui Filipe reis - Compositor 
e piano
Cindy gonçalves - Violino
alexandre lopes - Sintetizadores
Francisco Cabral - Tablas 
Convidada Especial:
susana travassos - Voz

22h10 - amalgama Companhia
de Dança - macau 
Descrição: (Excerto da criação 
Diáspora) diáspora, vem no 
seguimento de todo o percurso de 
Viagens feitas pelo oriente (inclu-
indo a criação a mar em 2011 em 
macau e o unitygate 2012) e as 
visões de um mundo novo, onde 
memórias de passado e futuro 
de miscigenação e redescobertas 
de diferentes culturas e povos 
se revelam dando continuidade à 
Viagem. uma Viagem por macau, 
impressões deixadas, rigor e 
beleza, sentidos e memórias, caos 
e ordem, yin e yang, na linguagem 
dos corpos dançantes amalgama 
e na genial composição musical 
especialmente criada para esta 
navegação. 
Coreografia: sandra Battaglia 
música: rui Filipe reis 
Bailarinos: ana luísa novais; 
Carla godinho; Carlota pignatelli; 
elsa Barros; Joana silva; João 
Cabaça; olga Cunha; Filipe nunes; 
raquel madeira

22h15 - esD (escola superior 
de Dança) - estudos | 2’
Descrição: parada sou nada, 
vontade forçada.
Interpretação e Coreografia: ana 
luísa novais; Carlota pignatelli
(Representam a ESD)
música: rui Filipe reis

22h17 - ieng Chi Dance 
association - in between the air 
and the Water | 3’
Descrição: tal como a chuva cai
as folhas voam no ar
e o bailarino move-se  
gentilmente como água
Coreografia e Dança: rosita ng
música: rui Filipe reis

22h20 - unitygate grupo sino 
luso - Reflections - nova criação 
música & dança - Work in 
progresso | 30’
Descrição: reflections mostra 
a procura de um grupo de jovens 
artistas de diferentes culturas  
e características pessoais que  
os evolvem, alternado entre esta-
dos de acção, agitação e pausas, 
reflecção, retorno interno na pro-
cura de si para assim observar  
e encontrar o outro. um desafio 
que nos remete para um olhar 
actual sobre a verdade das nossas 
identidades culturais e pessoais 
no confronto com o outro e o 
meio. no resgate e na reflexão de 
uma linguagem artística trans-
versal, holística, sem fronteiras, 
numa emergente cultura de  
cidadania universal. territórios 
sem fronteiras envolvidos pela 
magia plástica e musical. um 
produto artístico representante  
da expressão colectiva sem nação 
ou diferença Cultural, mas um 
único Corpo. 
Intérpretes Co Criadores:  
ana luísa novais; Carla godinho; 
Carlota pignatelli; Joana silva; 
João Cabaça; olga Cunha; Filipe 
nunes; raquel madeira; oscar 
Hong; Keith lao; Jarvis mo; sonia 
lao; rosita ng; mary Wong
Direcção Artística:  
sandra Battaglia & stella Ho
Direcção musical: rui Filipe reis 
 
22h50h - agradecimentos e Hino

We share the light 
We’re not alone 
We dance the life 
that’s in our bones

We share a dream 
of love and songs 
We are a house  
With many stones

unitygate 
unitygate 
unitygate 
and celebrate!

tem a sua génese da secular relação portugal 
macau, prepara-se para estender esta ponte  
a outros locais da China, europa e África.

este projecto culmina com o espectáculo final  
no Casino do estoril, um processo de encontros  
e experiências conjuntas entre artistas 
profissionais sino lusos (bailarinos e músicos).

esta 4ª edição em portugal, expressa-se por três 
Braços; plataforma de Workshops / painel de 
mostras de espectáculos trazendo pela primeira 
vez uma exposição / registo vídeo arte  
e reportagem, num programa descentralizado 
por 6 cidades, entre lisboa / mafra / Cascais / 
sintra / oeiras / porto. o projecto abrange diversas 
linguagens e saberes, na arte, desenvolvimento 
pessoal e formação holística

palco aurora simboliza a luz que nasce a oriente, 
assim como os encontros e criações artísticas 
apresentadas neste palco aconteceram, tomando 
uma expressão e forma a ocidente, assim é o 
processo de criação e os seus resultados refletem 
esta semente iniciada em macau e realizada em 
portugal como iremos ver. 

esta plataforma iniciou-se em macau em Junho 
com a nova criação conjunta sino lusa numa 

temática criada pelos bailarinos intérpretes 
e músicos, é um trabalho que vai estar em 
construção e apuramento durante cerca de  
2 anos, apresentam agora o resultado deste  
desafio continuado ao longo de 15 dias  
intensivos em portugal.

os artistas que juntos criaram este espectáculo 
de dança e música vêm de áreas diferentes  
e estilos de dança desde o hip hop ao clássico 
chinês e contemporâneo ocidental. a música 
original é criada a par com a dança e tocada ao vivo.

no ano passado a temática da criação escolhida 
focava-se no renascimento este ano fala-se  
de identidades, verdades e máscaras nesta  
procura de unidade - reFleCtions 

o espectáculo apresenta na 1º parte peças  
das companhias convidadas, no cruzamento  
de expressões da cultura chinesa e portuguesa. 
stella & artists com dança tradicional chinesa,
tDsm com dança hip hop/jazz e contemporâneo, 
amalgama com dança contemporânea. este ano 
estende-se convite ao espaço universitário e temos 
a participação de elementos da escola superior 
de Dança assim como a Comunidade Hindu a 
presentear-nos com um momento da sua cultura 
de forma a estimular a abertura a diferentes 
culturas. 

na 2ª parte a nova Criação conjunta sino lusa, 
entre bailarinos e criadores Chineses (macau, 
stella & artists, tDsm, ieng Chi) e portugueses 
(amalgama, esD) na área da Dança e música.
envolvidos no unitygate portugal estão cerca  
de 70 elementos, entre professores, técnicos, 
artistas, staff. Cerca de 30 artistas expressaram-se 
ao longo de 15 dias intensivos, vindos de macau 
temos 8 artistas (6 bailarinos, 1 coreógrafa  
e 1 fotógrafo).

unitygate - um poRtal de 
conveRgÊncia e uniÃo na 
difeRenÇa pela aRte | pontes 
entre oriente e oCiDente | 
plataForma De interCÂmBios 
Culturais | espaÇo De enContro, 
partilHa, aprenDiZagem, 
CeleBraÇÃo.

programa (Espectáculo sem intervalo)

Direcção musical: rui Filipe reis  |  Direcção Artística: sandra Battaglia e stella Ho


