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CONVERSAS À NOITE (Night Flight)
Visões e Argumentos sobre Saúde e Cinema

Se entendermos a vivência clinica como necessi-
tada da compreensão da miríade de emoções, ex-
periências e impressões que o Outro nos reserva, 
percebe-se como só uma visão abrangente, cultu-
ralmente desperta e atenta, permite abraçar os 
dilemas biológicos e psicoafetivos do Outro e do 
Eu, no fundo estender a uns e outros, a forma mais 
elaborada de Respeito. Nessa transmissão biuní-
voca de afetos e informações, está implicado um 
comportamento, uma ação que tem repercussão 
à nossa volta (no Outro, no Eu, nos grupos que in-
tegramos) e que também tem impacto no quadro 
de valores e vivências dos indivíduos e grupos so-
ciais. Essa interação comunicativa, palco do gesto 
clinico, abriga um conhecimento profundo e profi-
ciente de uma complexa rede de dependências: do 
eu comigo mesmo, do eu com o outro, e do eu com 
todos os outros (a sociedade). Num tempo que 
glorifica a Comunicação em várias das suas for-
mas, que tipo de Eu, que tipo de Outro e de Outros, 
encontramos em pleno jogo? E que meios e formas 
de comunicação privilegiamos para exercitarmos 
a nossa linguagem? 

Ilustra o Cinema um reportório exaustivo de situa-
ções, pensamentos, opções e vidas, que desafiam a 
nossa curiosidade e nutrem a criatividade das nossas 
competências comunicacionais. As narrativas estimu-
lam, as reflexões confrontam, os gestos aproximam.

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 convi-
dadas, com diferentes sensibilidades, são desafiadas 
a partilharem, com o público, as suas visões e argu-
mentos sobre cada filme, tendo como enquadramen-
to 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.

23 out

30 Out

07 novTema: Música e Comunicação
Filmes em discussão: Filmes em discussão:

Filmes em discussão:

Tema: Os Outros e Nós

Tema: O poder da comunicação, a comunicação do poder
Intervenientes:  

· Helena Teixeira da Silva
Jornalista, Editora-adjunta da Secção Cultura 
do Jornal de Notícias.

· Pedro Abrunhosa
Músico, Escritor e Compositor de canções, 
os “Comité Caviar” são a sua banda. Com uma 
vasta discografia, compõe para cinema e teatro, 
repartindo, ainda, o seu tempo por inúmeras 
Master-Classes, Conferências, Palestras e 
Comunicações.

· 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.

Intervenientes:  

· Helena Santos
Doutorada em Sociologia pela Universidade do Porto, é 
professora na Faculdade de Economia e investigadora do 
CIC Digital,  da mesma universidade. Tem participado em 
vários projetos de investigação, no âmbito da sociologia 
da cultura (em particular nos domínios dos museus, artes 
performativas e cinema).

· Mário Augusto
Jornalista, com atividade na rádio, como cronista e 
especialista em cinema e na televisão como coordenador e 
apresentador de vários espaços e rubricas de informação 
cinematográfica. É autor e realizador de diversos 
documentários e tem colaborado em cursos na área do 
audiovisual e desenvolvimento de projetos de argumento e 
produção. Colabora regularmente em jornais e revistas e tem 
publicados vários livros, alguns deles dedicados ao Cinema.

· Guilherme Macedo - moderador

Intervenientes:  

· Joana Amaral Dias
Psicóloga, com o curso de doutoramento pelo Chicago 
Center for Family Health/ University of Chicago. Exerce 
psicologia clínica e há 20 anos que dá aulas no Ensino 
Superior em várias instituições. Foi dirigente associativa, 
deputada à Assembleia da República e dirigente partidária. 
Conceituada no campo da Comunicação, com experiência 
em comentário e análise televisiva, bem como na imprensa, 
tendo colaborações com a TSF, a SIC, a SIC Notícias, o Diário 
de Notícias, a RTP e a CMTV. É autora de quatro best-sellers.

· José Artur Paiva
Médico, especialista em Medicina Intensiva, é Diretor 
Clínico do Centro Hospitalar Universitário de São João e 
Professor Associado Convidado da Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto.

· Guilherme Macedo - moderador

· Ray (Ray)
EUA, 2004. 
Realizador: Taylor Hackford

· Florida Project 
(Florida Project)
EUA, 2017. 
Realizador: Sean Baker

· Capitão Fantástico 
(Captain Fantastic)
EUA, 2016. 
Realizador: Matt Ross

· Elephant (Elephant)
EUA, 2003.
Realizador: Gus Van 
Sant

· À procura duma 
estrela (Burnt)
EUA, 2015.
Realizador: John Wells

· O Mentor 
(The Master)
EUA, 2012.
Realizador: Paul 
Thomas Anderson

· Eu, Tonya (I Tonya)
EUA, 2017.
Realizador: Craig 
Gillespie

· Whiplash - Nos Limites 
(Whiplash)
EUA, 2014. 
Realizador: Damien Chazelle

· Love and Mercy - A Força 
de um Génio (Love & Mercy)
EUA, 2014.
Realizador: Bill Pohlad


