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13 out

20 out
Filmes em discussão:

Filmes em discussão:

Tema: Discriminação ou estigma racial/pobreza

Tema: Discriminação ou estigma de doença

Intervenientes:  

· Manuel Loff
Historiador, Professor Associado do Departamento de História e Es-
tudos Políticos e Internacionais trabalho da Universidade do Porto e 
sou Investigador no Instituto de História Contemporânea da Univer-
sidade Nova de Lisboa.

· Ricardo Jorge Pinto
Jornalista da agência Lusa, comentador de Política Nacional da RTP e 
professor de Comunicação na Universidade Fernando Pessoa. É dou-
torado em Estudos Mediáticos pela Universidade de Sussex, no Reino 
Unido.

· Guilherme Macedo (moderador)

Intervenientes:  

·Fernando Araújo
Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Uni-
versitário de São João, Doutorado pela Faculdade de Medicina da Uni-
versidade do Porto onde é Professor no Departamento de Medicina 
da Comunidade, Informação e Decisão em Saúde. É Pós-graduado em 
Gestão na Universidade Católica do Porto.

· Eduardo Carqueja
Psicólogo Clínico e da Saúde, doutorado em Bioética pela Universida-
de Católica Portuguesa. Docente convidado da FMUP e da FMUC em 
pós-graduações, mestrados e doutoramentos. Presidente da Dele-
gação Regional Norte da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Diretor 
do Serviço de Psicologia no Centro Hospitalar Universitário de São 
João.

· Guilherme Macedo (moderador)

· Elementos Secretos 
(Hidden Figures)
EUA, 2016. Realizador: 
Theodore Melfi

· Green Book - 
Um Guia Para a Vida 
(Green Book )
EUA, 2018. Realizador: 
Peter Farrelly

· Nomadland - 
Sobreviver na América 
(Nomadland)
Alemanha| EUA, 2020.
Realizador: Chloé Zhao

· O Clube de Dallas 
(Dallas Buyers Club)
EUA, 2013.
Realizador: Jean-Marc 
Vallée

· Beautiful Boy  
(Beautiful Boy )
EUA, 2018. Realizador: 
Felix van Groeningen

· Contágio (Contagion)
EUA, 2011.
Realizador: Steven 
Soderbergh

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

Pela sua natureza de agente e veículo de cultura, pelas 
atmosferas psicossociais que vai percorrendo, pela 
pluralidade humanista e reflexiva que desenha sobre 
os indivíduos e a sociedade, o Cinema propõe-nos das 
melhores experiências de dimensão narrativa, que 
muito o aproximam da visão integradora da Medicina. 
O conto, a história, a dinâmica da comunicação, faz com 
que o Cinema possa convergir no propósito mais holís-
tico da compreensão do Outro, na ótica da sua capaci-
dade de permitir uma relação de análise do indivíduo 
e da sua condição de saúde ou de doença, através dos 
seus signos corporais, espirituais, afetivos ou linguísti-
cos. O Cinema proporciona dotar o humanismo clínico 
duma textura, tanto mais próxima das pessoas quando 
procura e tenta compreender os limites das diferenças, 
dos traços estigmatizantes, das imposições normati-
vas sociais, das barreiras subtis que inconscientemen-
te edificamos.

Intercetar e identificar o que usamos para descriminar, 
é o primeiro degrau a percorrer na aproximação huma-

nista. É uma viagem intemporal de humildade e subli-
mação, rumo a um destino incerto e desafiador como é 
a espessura do Outro.

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 par-
tilharem, com o público, as suas visões e argumentos 
sobre cada filme, tendo como enquadramento um de-
terminado 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.

6 out Tema: Discriminação ou estigma sexual
Filmes em discussão: Intervenientes:  

· Paula Ferreira Alves 
Professora de Filosofia na Escola Superior de Jornalismo

· Sara Barros Leitão
Formação em Interpretação pela Academia Contemporânea do 
Espetáculo, Frequentou a licenciatura de Estudos Clássicos na 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e o Mestrado Es-
tudos sobre as Mulheres - Género, Cidadania e Desenvolvimento, 
na Universidade Aberta, não tendo concluído nenhum. Trabalha 
como atriz, criadora, encenadora, assistente de encenação e 
dramaturga. Feminista, ativista por todas as desigualdades ou 
injustiças.

Guilherme Macedo (moderador)
Diretor do Serviço de Gastrenterologia do Centro Hospitalar Uni-
versitário de São João e Professor Catedrático Convidado da Fa-
culdade de Medicina da Universidade do Porto.

· Bombshell, o Escândalo 
(Bombshell)
EUA| Canada, 2019. 
Realizador: Jay Roach

· Uma Luta Desigual 
(On the Basis of Sex)
EUA, 2018. 
Realizadora: Mimi Leder

· Bem Bom (Bem Bom)
Portugal, 2020.
Realizadora: Patrícia 
Sequeira


