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CONVERSAS À NOITE (Night Flight)
Visões e Argumentos sobre Saúde e Cinema
A Comunicação é, como a Saúde, uma função vital do
individuo, do grupo que o integra, do tecido social que
ele ajuda a compor
Um importante atributo comunicacional, muitas vezes
o subliminar timbre do Profissionalismo (médico, e
também de outras grandes áreas das Humanidades), é
designado como Competência Cultural. Essa expressão
resume o sentido de agrupar um conjunto de capacidades relacionadas com a identificação de potenciais barreiras à comunicação, com a aceitação das diferenças
de valores e padrões morais de outras culturas, com a
adequação às experiencias e histórias dos outros, bem
como à compreensão das diversas expressões comportamentais dos indivíduos ou dos grupos que eles
integrem.
Que melhor meio, no mundo das artes, é tão popular,
acessível, universal, prolífico e diverso, como o cinema? Brindemos e entreguemo-nos pois ao Cinema,
que nos oferece um imenso reportório de vivencias
ficcionais ou ficcionadas, de heroísmos e derrotas

15 set

que abrem a nossa mente e nos remetem para outros
tempos e outras razões, outras ideias e motivações,
que nos clarificam as nossas próprias construções
simbólicas. Em momentos de reflexão ou de partilha
de narrativas. Nutrindo e desenvolvendo as virtudes da
competência cultural.
Guilherme Macedo
Comissário e moderador da Iniciativa
A iniciativa será composta por um conjunto de três
conversas, tendo como pano de fundo uma seleção de
filmes. Em cada sessão, as personalidades convidadas,
com diferentes sensibilidades, são desafiadas a partilharem, com o público, as suas visões e argumentos
sobre cada filme, tendo como enquadramento um determinado tema.
Assim, procurar-se-á discutir um conjunto variado de
aspetos comportamentais e as suas implicações ao
nível da saúde. Será uma discussão mais libertária do
que conservadora, pretendendo contribuir para uma
informação esclarecida a partir da fruição de um bem
cultural de grande divulgação.

Tema: Momentos na Política

Filmes em discussão:
· Vice (Vice)
EUA, 2018.
Realizador: Adam Mckay

· All the way (All the way)
EUA, 2016.
Realizador: Jay Roach

· Apocalipse Now - Final Cut
(Apocalipse Now - Final Cut)
EUA, 2019.
Realizador: Francis Ford
Coppola

Intervenientes:
· Francisco Assis
Licenciado em Filosofia é o atual Presidente do Conselho Económico e Social. É professor Convidado da Universidade Lusíada. Com atividade política intensa, foi presidente da Câmara
Municipal de Amarante, Deputado à Assembleia da República,
presidente do Grupo Parlamentar do PS e Deputado ao Parlamento Europeu.
· Ricardo Jorge Pinto
Jornalista da agência Lusa, comentador de Política Nacional da
RTP e professor de Comunicação na Universidade Fernando Pessoa. É doutorado em Estudos Mediáticos pela Universidade de
Sussex, no Reino Unido.
· Guilherme Macedo - moderador
Diretor do Serviço de Gastrenterologia do Centro Hospitalar
Universitário de São João e Professor Catedrático Convidado
da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
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Tema: Momentos na Espiritualidade

Filmes em discussão:
· Dois Papas
(The Two Popes)
Reino Unido, Itália 2019.
Realizador: Fernando
Meirelles
· Dúvida (Doubt)
EUA, 2008.
Realizador: John
Patrick Shanley
· Uma Vida Escondida
(Hidden Life)
Alemanha, EUA 2020.
Realizador: Terrence
Malick

Intervenientes:
· Filipe Almeida
Médico Pediatra, Diretor do Serviço de Humanização do Centro Hospitalar Universitário de São João. Professor Auxiliar da Faculdade de Medicina da UP. Presidente da Comissão de Ética para a Saúde do CHUSJ
e da FMUP. Membro do Conselho Científico do Instituto de Bioética da
U. Católica Portuguesa, Membro da Academia Pontifícia para a Vida em
Roma e Membro Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida.
· Luís Portela
Licenciado em Medicina, exerceu atividade clínica e foi docente universitário. É Chairman do grupo farmacêutico Bial, de que foi CEO
entre 1979 e 2011, e criou a Fundação Bial em 1994. É Comendador
da Ordem do Mérito e recebeu a Grã-Cruz. É Doutor Honoris Causa da
Faculdade de Medicina de Cádis, da Universidade do Porto e da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, e foi distinguido com
o Prémio de Neurociências da Louisiana State University, nos EUA.
Colabora regularmente na comunicação social, tendo publicado nove
livros.
· Guilherme Macedo (moderador)
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Tema: Momentos na Cena Musical

Filmes em discussão:

Intervenientes:

· Variações (Variações) ·Manuel Cruz
Portugal, 2019.
Músico, compositor e letrista, estreou-se na música com os Ornatos
Realizador: João Maia Violeta em 1991. Depois dos Ornatos Violeta, integrou os grupos rock
Pluto (2004) e Supernada (2012), tendo ainda um projeto a solo Foge
Foge Bandido (2008). Em 2015, Manel Cruz volta aos palcos sob o cunho
de Estação de Serviço. O ano de 2019 fica marcado pelos espetáculos
com os Ornatos Violeta, em tom de celebração, e pela edição do álbum
“Vida Nova”.

· Bohemian Rapsody
(Bohemian Rapsody)
Reino Unido, EUA 2018.
·Paula Guerra
Realizador: Brian
Doutora em Sociologia pela Faculdade de Letras da Universidade do
Singer
· Rocketman
(Rocketman)
Reino Unido, EUA,
Canada 2019.
Realizador: Dexter
Fletcher

Porto (FLUP). É Professora no Departamento de Sociologia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e Investigadora Integrada
no Instituto de Sociologia da mesma universidade (IS-UP), onde
atualmente coordena o subgrupo Criação artística, práticas e políticas culturais. Integra outros centros de investigação internacionais
e é co-autora do edited book DIY Cultures and underground music
scenes (Oxford: Routledge, 2018).
· Guilherme Macedo (moderador)

