
Ce
nt

ro
 H

os
pi

ta
la

r 
de

 S
ão

 Jo
ão

 · 
Se

rv
iç

o 
de

 C
om

un
ic

aç
ão

 e
 M

ar
ca

 · 
20

17

Patrocínio científ icoIniciativa

PArceria

Apoio Produção

sexualidadedependências moda

Localização
CASA DAS ARTES (Sala Henrique Alves Costa)

Rua Ruben A, n.º 210, Porto
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CONVERSAS À NOITE (Night Flight)
Visões e Argumentos sobre Saúde e Cinema

A dimensão antropológica do conhecimento e 
prática médica implica uma adequada perceção e 
compreensão dos fenómenos culturais, nas suas 
múltiplas vertentes que matizam o comportamen-
to individual e sua articulação com o tecido social. 
A discussão e reflexão livre sobre os valores, pa-
drões e os vetores normativos das sociedades e 
dos grupos que as integram, permitem alargar a 
nossa paisagem afetiva, e amplificar as competên-
cias humanísticas que devemos exprimir no palco 
das nossas vidas. E com os exemplos, explorados 
pelo cinema, das histórias e dos testemunhos de 
outros palcos e cenários, que em noites de con-
versas libertarias e sem fronteiras, iremos viajar, 
percorrendo as relações de complementaridade, 
de insuspeitadas ligações e de criativas inferên-
cias, explorando espaços, tempos e imagens que 
fundamentam os nossos comportamentos.

Guilherme Macedo
Comissário e moderador da Iniciativa

A iniciativa será composta por um conjunto de três 
conversas, às terças-feiras, tendo como pano de 
fundo uma seleção de filmes temáticos. As perso-
nalidades convidadas, com diferentes sensibilida-
des, são desafiadas a partilharem, com o público, 
as suas visões e argumentos sobre cada filme.

Assim, procurar-se-á discutir um conjunto variado 
de aspetos comportamentais e as suas implica-
ções ao nível da saúde. Será uma discussão mais 
libertária do que conservadora, pretendendo con-
tribuir para uma informação esclarecida a partir 
da fruição de curtos excertos de um bem cultural 
de grande divulgação.

7 NOV

14 NOV

21 NOV
Tema: Dependências

Filmes em discussão:

Filmes em discussão:

Filmes em discussão:

Tema: Moda

Tema: Sexualidade

Intervenientes:  
· Agostinho Marques
Diretor do Serviço de Pneumologia do Centro 
Hospitalar de São João e Professor da Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto

· Guilherme Macedo (moderador)
Diretor do Serviço de Gastrenterologia do Centro 
Hospitalar de São João e Professor da Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto

· Rui Reininho
Músico, vocalista da banda pop/rock GNR, lecionou 
a disciplina de Música de Cinema na Universidade 
Moderna de Lisboa e a disciplina de Som e Imagem 
na Universidade Católica do Porto

Intervenientes:  
· Olga Noronha
Designer de jóias, doutorada em Investigação de 
Design (Goldsmiths College, University of London), 
docente na Escola Superior de Artes e Design em 
Matosinhos, tem apresentado as suas coleções na 
Semana de Moda de Lisboa e encontra-se ligada 
a diversas instituições académicas e museus 
internacionais

· Teresa Branco
Fisiologista na gestão do peso, é Doutorada pela 
Faculdade de Motricidade Humana - Universidade 
Técnica de Lisboa. Especialista em gestão do peso 
pela World Obesity Federation. Diretora do Instituto 
Teresa Branco

· Guilherme Macedo (moderador)

Intervenientes: 
· Alexandra Oliveira
Investigadora e Professora na Faculdade de 
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade 
do Porto, tem-se dedicado também à intervenção 
na área da educação para a saúde e da redução de 
riscos associados ao trabalho sexual

· Júlio Machado Vaz
Médico psiquiatra, foi Professor de Antropologia 
Médica no Instituto de Ciências Biomédicas Abel 
Salazar da Universidade do Porto e Professor do 
Mestrado de Sexologia da Universidade Lusófona

· Guilherme Macedo (moderador)

· T2 Trainspotting 
(T2 Trainspotting)
Reino Unido, 2017. 
Realizador: Danny Boyle

· Morrer em Las Vegas 
(Leaving Las Vegas)
França | Reino Unido
|EUA, 1995. 
Realizador: Mike Figgis

· Factory Girl- Quando Edie 
Conheceu Warhol 
(Factory Girl)
EUA, 2006.
Realizador: George Hickenlooper

· Flor do Deserto 
(Desert Flower)
Reino Unido | Alemanha | Áustria 
| França, 2009.
Realizador: Sherry Hormann

· Milk 
(Milk)
EUA, 2008.
Realizador: Gus Van Sant

· Moonlight
(Moonlight)
EUA, 2016.
Realizador: Barry Jenkins

· Cobain: Montage of Heck 
(Cobain: Montage of Heck)
EUA, 2015.
Realizador: Brett Morgen

· O Gang de Hollywood 
(The Bling Ring)
EUA | Reino Unido | França | 
Alemanha | Japão, 2013.
Realizador: Sofia Coppola

· Lovelace 
(Lovelace)
EUA, 2013.
Realizador: Rob Epstein 
e Jeffrey Friedman


