
A convite de Maria Lino, artistas plásticos portugueses e estrangeiros 
trabalham, durante seis semanas ao longo de dois anos, à volta de um 
tema, numa relação estreita com a aldeia e a natureza. 
Cada simpósio termina com uma exposição pública dos trabalhos 
realizados, promovendo-se depois a edição de um catálogo.  
A luzlinar e o TMG apresentam publicamente os catálogos 
correspondentes aos simpósios relativos aos biénios 2003/4 e 2006/7. 
Org. TMG e associação luzlinar  

Dezembro 2009  
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Oficinas “com a escola a luzlinar” 

luzlinar apresenta… 

Um Saxofone no Teatro do Convento 

4 de Dezembro pelas 14h30 

Em cada período escolar, a associação luzlinar apresenta um artista, 
convidando-o a sugerir um tema, orientar uma oficina e mostrar um pouco do 
seu trabalho, promovendo assim a realização de uma exposição ou 
performance num espaço público local. Desta vez apresentamos o músico 
saxofonista e professor João Capinha. 

Oficina e performance musical com uma duração aproximada de 2h30 dirigida 
ao público escolar do Município de Trancoso. 

Participação grátis / Inscrição obrigatória - Tel. 962 537 311 (César Prata) 

14 a 31 de Dezembro 

Galeria do Teatro do Convento 

Exposição de fotografia 

No âmbito da residência de artes 
performativas “Luzlunar”, que decorreu na 
primeira semana de Setembro, convidámos o 
fotógrafo e designer Tiago Rodrigues a 
realizar o trabalho fotográfico que agora 
apresentamos publicamente. 

15 de Dezembro 22H00 

Café concerto do Teatro 
Municipal da Guarda 

Apresentação dos 
catálogos do Simpósio 
Internacional de Arte 
do Feital 



 
 
16 de Dezembro 21H30 
 
Auditório do Pavilhão Multiusos de 
Trancoso 
 
APRESENTAÇÃO DE UMA COLECÇÃO 
DE POSTAIS DE “ ABRIGOS DE 
PASTORES ” DA SERRA DO FEITAL 

21 de Dezembro 

luzlinar convida... 

Anualmente, a luzlinar convida um artista a 
conceber um espectáculo performativo. 

Desta vez o convidado é Américo Rodrigues 
que nos propõe: 

18h00 – Palestra – " Os astros na tradição oral " por Ana Paula Guimarães 
 (Instituto de Estudos de Literatura Tradicional–FCSH da UNL) 

19h30 – Jantar especial preparado por António Lino 

21h00 – Apresentação pública do CD “Cicatriz-ando”, seguida de uma 
 performance pelo autor e os seus convidados. 

Américo Rodrigues apresenta o seu novo trabalho: “cicatriz-ando”. Este disco 
regista o som de acções poéticas levadas a cabo pelo autor a partir de 
elementos da tradição oral portuguesa (romances, lengalengas, orações, 
adivinhas, ditos, alcunhas e vocabulário de uma gíria). Todos os temas tiveram 
por base uma intervenção concreta em cujo processo se usaram tecnologias 
rudimentares de gravação, comunicação e amplificação da fala e da voz 
(telefone, megafone, minigravador de cassete, megafone, walkie talkies, 
intercomunicadores, gps’s, transístores, etc.). O som obtido nas acções foi 
depois alvo de montagem. 

A decorrer no Atelier “Temos Tempo” no Feital entre as 18 e as 24 horas – É 
necessária inscrição até 18 de Dezembro para os tel. 271 881 245 / César 
Prata 962 537 311 – O valor da participação com jantar é de 18€. 
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Ao longo do tempo a associação luzlinar tem promovido a divulgação deste 
importante património invulgar, pois ainda recentemente no âmbito das suas 
actividades, reconstruiu o abrigo do Penedáz, que vemos na imagem ao lado. 

A luzlinar, a Junta de Freguesia do Feital e a Câmara Municipal de 
Trancoso, estabeleceram uma parceria para a criação de um Centro de 
Interpretação Ambiental, de forma a permitir a importante valorização 
daquele património bem como da sua envolvente ambiental – a Serra e aldeia 
do Feital. 

A amplitude deste projecto, que estimula um desenvolvimento integrado 
numa relação estreita com a aldeia e a natureza, situa-se numa lógica de 
promoção cultural que os parceiros deste projecto pretendem desenvolver. 

Assim, neste feliz contexto, temos o prazer de assinalar o momento com a 
edição deste conjunto de postais. 



 
18 e 19 de Dezembro de 2009  
No Teatro do Convento em Trancoso 
 
Festival de cinema 
 Olhares Sobre o Mundo Rural  
 
IV Edição - Ruralidade: Fronteira e Memória 
 
Documentários, debates e 
actividades paralelas. 
 
Organização: Cineclube da Guarda e    
       associação luzlinar 
Apoios: Trancoso Eventos e IPJ 

Programação do Festival 

Dia 18,  Sexta  
 
21.00 – Abertura, documentação. 
21.30 – Sessão de curtas e médias metragens 
            1. “A esquina do tempo”, Carla Alonso, Espanha, 2009, 30’, Cor 
            2. “Mulheres da Raia”,  Diana Gonçalves,  Portugal  e  Espanha, 
                 2009, 60’, Cor 
            3. “Da Pele à pedra”, Pedro Sena Nunes, Portugal, 2005, 40’, Cor 
23.45 – Conversa com Diana Gonçalves, a propósito do seu filme. 
 
Dia 19,  Sábado 
 
15.00 – Sessão curtas 
            1. "um bando de passarinhos", de Zigud, 20'.  
            2. "Sabugueiro, Verão, 1050 m", de António João Saraiva, 12’, prémio 
                especial Serra da Estrela - Cine Eco 1995 
            3. " Gente de Fajãs " 59’,  António  João  Saraiva,  Grande  prémio  de 
                Cinema Antropológico - Lisboa 2009 
            4. "Cordão Verde", 33', de Hiroatsu Suzuki.  
17.15 -  Debate,  com a presença de  António  João  Saraiva,  realizador,  e  de 
             Frederico Lucas, co-autor do projecto Novos Povoadores. 
21.30     Primeira apresentação do filme "Tourada" (95’), de Pedro Sena Nunes, 
             com a presença do realizador. 
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