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Palco do mundo
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Bridges between East and West by Art | Multi Cultural Exchange | Crossing the Traditional with the Contemporary

eSPeCtÁCuLO Palco do mundo – Jardim do Cerco Mafra
Unidade na diversidade, magia, beleza, desafio, partilha e celebração.

no culminar do unitygate Portugal 2014 e de um processo
de encontros entre artistas (bailarinos e músicos), na expressão 
de um espectáculo 

este espectáculo visa trazer a Mafra um Palco aberto de encontros
das diferentes Culturas envolvidas. não pretende ser uma Mostra
de culturas diferentes, mas a criação conjunta de um único corpo  
/ espectáculo pelos diferentes grupos e artistas nas diversas 
abordagens Culturais mais marcantes da presente Ponte Oriente
/ Ocidente unitygate 2014 - Música Portuguesa ao vivo, Danças
tradicionais Chinesas, goesas, Históricas e ainda Sevilhanas, 
e a expressão holística da Dança Contemporânea Revival. 
Várias artes e Culturas num espectáculo único!

tem a sua génese na secular relação Portugal Macau e a ponte
estende-se a outros locais da Ásia, europa e África. esta plataforma
iniciou-se em Macau em Junho e culmina em Portugal em setembro

esta 4ª edição em Portugal, expressa-se por três Braços; 
Plataforma de Workshops / Painel de Mostras de espectáculos
exposição / Registo Video 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.

Os artistas que juntos criaram este espectáculo de dança e música 
vêm de diferentes culturas e áreas, do tradicional ao contemporâneo 
passando pelo histórico e património material e imaterial.

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.



convém ao entardecer e princípio 
da noite. a conotação das suas 
melodias com uma cortesã-
semideusa e o elemento fogo 
ajustam-se bem aos meandros 
de cortes seiscentistas Mogóis e 
ao fascínio que estas exercem no 
Ocidente                                                 

Direcção: Francisco Cabral

Intérpretes: Manuel Leão (Sitar)  
Francisco Cabral (tabla)

18h44 - ÍnDia
ekvat (relvado) | 6’ 

título - Matiechem Bangar 2’32’’

Género de dança: Dança do Campo

Música, letra e coreografia: eKVat

Descrição: Vão para o trabalho 
com alegria, flores no cabelo, 
pulseiras nos braços e há sempre, 
no final, quem lhes agradeça.

Intérpretes: Catarina guerra, 
estevão Sequeira, Joana Silva, 
Lara Fernandes, tiago Fernandes 
e Vera Pereira

responsável pelo grupo: Paula 
guerra (Membro da Direcção 
da Casa de Goa) 

18h50 - eSPanHa
sevilhanas 
(palco e volta do Lago) | 10’

título: Plaza nueva, 
Baila que baila

Direcção Artística: Vera Battaglia 
e Francisco Homem Cristo

elenco: Dance a2 e bailarinas 
da Mahara escola de artes 

sinopse: a Sevilhanas é uma 
dança popular do flamenco. 
teve origem na baixa andaluzia. 
apareceu durante as festas e é 
dançada por pessoas de todos 
os sexos e idades. tecnicamente 
são uma evolução de músicas 
castelhanas, as letras são 
baseadas na vida do campo, 
virgens, cidades e temas de amor. 
Podem ser dançadas de frente,  
a pares em quadrilha ou em roda. 

têm um ritmo de 3 tempos e cada 
sevilhana é composta por 4 coplas 
(séries) cada uma dividida em 3 
partes. 

Intérpretes: ana Borges, Sara 
Henriques, ana Silva, Vera 
Battaglia, João Vilar, Francisco 
Homem Cristo, Pedro Romero, 
nuno alpiarça

Música: Sevilhanas

 

19h00 - DanÇa ORientaL 
esferas sagradas
(em frente ao Lago) | 5’ 

título: O exilo  

sinopse: a procura da liberdade 
em todos os seus aspectos, a 
metafísica do ser livre, o fugir 
do Samsara Budista, numa 
estética de dança que abraça o 
Contemporâneo, o Butoh, com 
influências da dança sagrada dos 
Dervixes Sufis da ordem Mevlana 
da turquia.

Companhia: tânia Luiz

Intérprete: tânia Luiz

Música: “ahmedo”, aynur Dogan 
(música dos Curdos da turquia)

19h05 - unitygate 
grupo Sino Luso - Reflections 
nova criação (relvado)

Música e dança:  
Work in progresso | 15’

Descrição: Reflections mostra a 
procura de um grupo de jovens 
artistas de diferentes culturas e 
características pessoais que os 
evolvem, alternado entre estados 
de acção, agitação e pausas, 
reflecção, retorno interno na 
procura 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 transversal, 
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 

MÚSiCOS unitygate

Rui Filipe Reis - Compositor e 
piano 
Cindy gonçalves - Violino
alexandre Lopes - sintetizadores
Francisco Cabral - tablas

19h20 - HinO Final
Com todos (relvado)

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!

17h30 - DanÇaS HiStÓRiCaS  
(Corredor central - anfitriões que 
guiam o público ao longo de todo  
o espectáculo viagem) | 15’ 

título: Danças Históricas
sinopse: as danças históricas 
apresentam-se como uma opor-
tunidade de viagem no tempo e 
no espaço. Promovem a resposta 
cardio-respiratória, a consciência 
espacial, temporal e rítmica em 
ambiente animado que permite  
o convívio inter-geracional. Venha 
dançar e sentir-se princesa,  
príncipe ou plebeu, camponês  
ou burguês, com a certeza de  
um momento bem passado. 

Direcção: Vera Battaglia e 
Francisco Homem Cristo

Grupo: Dance a2

Intérpretes - Francisco Homem 
Cristo, Paula Viana, Manuela 
Damião, João Vilar, Joana alegria, 
Pedro Duarte, tucha Silveira, 
Pedro Romero, ana nunes, nuno 
alpiarça, Camila Pereira, Daniel 
Silvestre, Helena Jalles, Maria 
João, Martinho Silvestre

 

17h45 - PORtugaL
rancho Folclórico cantarinhas 
de Barro  (no corredor no chão de 
pedra à volta da estátua e relva  
lateral) | 15’

Danças: Valsa a dois passos, 
Chotice Cantada, Passe-cate, Vira 
de três pulos.

sinopse: grupo de danças 
tradicionais portuguesas que 
representa os finais do séc. XiX e 
início do séc. XX. nasceu em 1960 
e os trajes são recolhas feitas 
junto da população, mostram 
como os habitantes da região de 
Mafra se vestiam quando iam para 
o trabalho e em altura de festas.

responsável / Grupo: Florbela 
Franco / Rancho Folclórico 
Cantarinhas de Barro

Bailadores: Rui Caetano, Rodrigo 
gomes, tiago, Jorge Silva, 
Ricardo, Daniel Santos, gualdino, 
Fernando, Marco, Florbela Franco, 

Manuela Silva, Mena Leitão, 
eunice Santos, Rosa Santos,  
Célia Vicente, ana Simões, Vânia 
Félix, ana Carla, Simone Santos, 
tânia, Mafalda, Cristina Santos, 
Mónica.

tocadores: Dina, Hélder, adélia, 
Victor, Bianca

Cantadores: aldina, antónio

18h00 - ÁFRiCa
música Percussão africana 
(relvado) | 6’

título da peça/música: Mendiani

sinopse: Breve demonstração da 
energia dos movimentos e ritmos 
da dança e percussão africana 
mandinga.

responsável: Francisco Rodrigues 
Bento

Grupo: Baratigi - Mafalda aires 
(bailarina), Francisco Bento, David 
Lopes e David Pereira Bastos 
(músicos)

18h10 - PORtugaL
Hip Hop (relvado) | 5’

título: Beings

sinopse: esta peça demonstra 
as diferenças entre pessoas que 
habitam na mesma sociedade, 
que fazem coisas diferentes.  
Que existem muitas diferenças 
nas pessoas com os mesmos 
hábitos / rotinas diárias.

Grupo: Funky Flex Crew

elenco:  
João Cabaça (bboy sissone) 
e Jinrui Zhang (bboy gyn tonic)

Música: Rob Dougan 
“clubbed to the death part 2”

18h15 - CHina
dança tradicional chinesa 
stella & artists

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

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

18h25 - ÍnDia
ekvat - dança dos camponeses 
(relvado) | 4’ 
título - agê nari 4’12’’

Género de dança: Dehkni
Dança tradicional e popular em 
goa, sobre as Bailadeiras

Música e letra tradicional, 
coreografia: eKVat

a letra descreve a beleza das 
bailadeiras, a sua dedicação à 
dança e ao templo, ultrapassando 
as dificuldades encontradas pelo 
caminho.

Intérpretes: Catarina guerra, 
Joana Silva, Lara Fernandes,  
Vera Pereira

18h29 - ÍnDia
música clássica do norte da india 
(hindustânica) - nORa | 15’ 

título da peça: “entre o taj Mahal 
e o Palácio de Mafra: os jardins 
da Raga”

sinopse: Kirwani é um raga 
recentemente adoptado da 
tradição Carnática do Sul 
pelos músicos instrumentistas 
tradicionais do norte (Hindustani). 
a sua atmosfera romântica 

aLinHaMentO  (Dia 28 de setembro - palco do Mundo - duração aproximanda de 2h.)


