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Miguel Guimarães  Bastonário da Ordem dos Médicos

“Nunca devemos  
segregar ninguém”

Textos Alexandra Carita 
Fotos Marcos Borga

Em entrevista ao Expresso, o 
médico Gentil Martins afirmou 
considerar a homossexualida-
de uma “anomalia”. A decla-
ração polémica deu origem a 
uma queixa formal na Ordem 
dos Médicos que abre agora um 
processo  ao cirurgião.

PP PodePumPmédicoPproferirPasP
declaraçõesPquePquiser?PP

 R O dr. Gentil Martins não é uma 
pessoa qualquer. Foi bastonário 
da Ordem dos Médicos, um dos 
bastonários mais virtuosos que 
a Ordem teve, um lutador nato 
pelos doentes e pelos próprios 
médicos. Portanto, a voz dele é 
uma voz nacional.  

PP SendoPumaPvozPnacionalPnãoP
agravaPoPpesoPdasPdeclaraçõesP
quePprestou?PP

 R De facto, ele fez declarações 
com as quais a Ordem não pode 
estar de acordo.  

PP EstamosPaPfalarPconcreta-
mentePdaPhomossexualidade?PP

 R Sim. Da homossexualidade 
e mesmo na questão das ditas 
barrigas de aluguer. 

PP EssaPéPaPposiçãoPoficialPdaP
Ordem?P

 R É a nossa posição.  

PP EPéPaPrespostaPàPqueixaPapre-
sentadaPcontraPGentilPMartins?PP

 R A queixa foi apresentada por 
uma médica que fez uma longa 
exposição e que vai para o Con-
selho Disciplinar.  

PP Há,Pportanto,PaPaberturaPdeP
umPprocesso?PP

 R Exatamente. Vai haver a 
abertura de um inquérito do 
Conselho Disciplinar. Tudo o 
que sejam queixas que põem 
em causa comportamentos seja 
científicos e de boas práticas, 
seja de ética e deontologia são 
analisadas por este órgão. No 
caso do dr. Gentil Martins é o 
Conselho Disciplinar da Região 
Sul. Mas isto é um processo ab-
solutamente normal, não quer 
dizer que ele tenha cometido 
uma falha deontológica. 

PP MasPcomoPbastonárioPdaPOr-
demPdoPMédicosPoPquePpensaP
sobrePaPmatéria?P

 R Como bastonário não me 
posso pronunciar se não vou 
influenciar a decisão que o 
Conselho Disciplinar vai ter. Eu 
só me pronuncio sobre as ques-
tões de saúde pública. Ou seja, 
se há um médico que diz que as 
vacinas fazem mal às pessoas e 
podem matar, aí pronuncio-me 
imediatamente, porque está a 

pôr em risco a vida das pessoas. 
Se um médico vem dizer que 
os medicamentos para o coles-
terol matam dia sim dia sim, 
também tenho que intervir.  

PP EstáPaPfalarPdePManuelPPintoP
Coelho?P

 R Sim e atenção que Manuel 
Pinto Coelho é um case study. 
É uma pessoa conhecida, é um 
homem que fala bem, tem boa 
figura e capta a atenção das 
pessoas. Há muita gente que 
se ele disser que beber água 
do mar faz bem, vai começar 
a beber água do mar, que tem 
uma quantidade de sal que até 
pode matar. Nesse sentido, 
declarações proferidas por ele 
relativamente ao sol e ao coles-
terol são um atentado à saúde 
pública, com certeza. 

PP DizPquePasPdeclaraçõesPemP
relaçãoPàPhomossexualidadeP
nãoPsãoPumPatentadoPàPsaúdeP
pública?P

 R São más para um grupo de 
pessoas que podem sentir-se 
segregadas e que não devem. 
Nós temos que tratar as pes-
soas todas da mesma maneira. 
Isso está no campo dos direitos 
e das liberdades de todos. É 
uma questão diferente. Mas 
pode ter implicações deonto-
lógicas. O Conselho Disciplinar 
o dirá. 

PP EPoPquePdizPaPOrdem?
 R Diz que todas as pessoas, 

todos os grupos que existam 
mais ou menos organizados 
ou sem qualquer organização, 
toda a gente independente-
mente dos seus credos religi-
osos, morais, de orientação se-
xual, seja o que for, são iguais 
para a Ordem dos Médicos. 
Nós nunca devemos segregar 
ninguém. O princípio da se-
gregação é sempre mau. As 
pessoas têm que ser tratadas 
todas da mesma maneira. É 
isto que penso sendo ou não 
bastonário. No entanto, não 
estou a dizer que o dr. Gentil 
Martins não tenha direito à sua 
opinião. Tem liberdade para 
dizer o que pensa e isso é da 
sua responsabilidade. 

PP EstePtipoPdePdeclaraçõesPpú-
blicasPproferidasPporPmédicosP
põemPemPcausaPaPimagemPdoP
profissionalPnaPsociedade?

 R Depende de quem faz as de-
clarações. Se quem as faz for 
uma pessoa completamente 
desconhecida se calhar o im-
pacto na sociedade é baixo; se 
quem faz as declarações for 
uma pessoa muito conhecida o 
impacto pode ser grande. 

PP QuePéPoPcaso.
 R Pois. E pode ser complicado.    
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PERFIL    

José Miguel Ribeiro 
de Castro Guimarães 
nasceu a 22 de janeiro 
de 1962 no Porto. Aí se 
licenciou em Medicina. 
Com formação 
específica em Urologia, 
integrando a equipa 
de transplantação do 
Hospital de São João 
desde 1994. Obteve 
a Competência em 
Gestão dos Serviços 
de Saúde da Ordem 
dos Médicos em 2005. 
Integrou vários júris 
de exames e concursos 
públicos, pertence 
ao corpo editorial ou 
científico de quatro 
revistas nacionais e 
participa de várias 
sociedades científicas. 
É bastonário da Ordem 
dos Médicos desde 
janeiro.
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Henrique Neto 
abandona PS
O socialista revela, num arti-
go de opinião publicado nesta 
edição do Expresso, que vai 
demitir-se do PS. Dizendo, a 
partir dos casos de Pedrógão 
e Tancos, que António Costa 
é “um erro de casting como 
estadista e primeiro-minis-
tro” e “mais um ato falhado 
das escolhas dos socialistas 
e dos portugueses”, acusa-o 
mesmo de ter “poucos escrú-
pulos morais”. P31

Juncker no  
Conselho de Estado
O presidente da Comissão 
Europeia, Jean-Claude Junc-
ker, será o convidado do pró-
ximo Conselho de Estado. Na 
reunião de ontem, este ór-
gão consultivo do Presidente 
manifestou o seu “profundo 
pesar pela tragédia de Pedró-
gão Grande”.

Autarca de Ourém 
está insolvente
O presidente da Câmara de 
Ourém e recandidato pelo PS 
nas eleições continua insol-
vente, de acordo com certi-
dão do Registo Civil da Bata-
lha, de 19 de julho. Por lei, os 
candidatos autárquicos não 
podem estar na situação de 
insolvência. Este processo 
arrasta-se desde 2014.

Bastonário critica 
Gentil Martins
Apesar de o considerar 
“uma voz nacional”,  Mi-
guel Guimarães ataca Gentil 
Martins no seguimento da 
entrevista ao Expresso. “Ele 
faz declarações com que a 
Ordem não pode estar de 
acordo”, disse. P10

Melhor  
turma do país  
aflita com  
chumbos P22

Nunca se 
venderam 
tantas casas 
em Portugal 

E25

BAIRRO DA 
TORRE SEM 

LUZ, MESMO  
ÀS PORTAS 
DE LISBOA 

P20

Carlos César: “Estou 
entre o perplexo  
e o preocupado”  
com negócio Altice/TVI

Em entrevista, líder parlamentar do PS  
comenta novo investimento e diz que PM  
é líder “combatente e criativo”. Costa elogiou 
gestão e independência editorial da TVI P8 e E8

BE recusou 
salvar PS 
na Caixa

Socialistas tentaram 
evitar chumbo do 
relatório. BE pede ao MP 
investigação à CGD em 
Espanha, Vale do Lobo e 
‘assalto’ ao BCP P12

ENTREVISTA A 
WOLFGANG SCHÄUBLE: 

“PORTUGAL  
FEZ PROGRESSOS  

IMPRESSIONANTES”
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Anacom tem 
“raposa no 
galinheiro”

BE e PCP preparam-se 
para chumbar  
membros indicados 
pelo Governo 
para a Anacom P11

Governo 
furioso  
com PCP

Executivo fez cedências 
ao PCP para ter 
aprovação do banco de 
terras e não contava 
com chumbo dos 
comunistas P11

Avaliador do 
TGV suspeito 
de receber 
€90 mil do 
Grupo Lena

O novo arguido da 
‘Operação Marquês’,  
Luís Marques, recebia 
uma avença mensal  
de 5 mil euros 

Há mais dois arguidos no pro-
cesso que investiga José Só-
crates: o ex-deputado do PSD, 
Ribeiro dos Santos, e Luís 
Marques, um arquiteto suspei-
to de corrupção que durante 
18 meses terá recebido 90 mil 
euros do Grupo Lena enquanto 
era avaliador das propostas do 
TGV, que a empresa de Leiria 
queria conquistar. P3

Lista dos 64 mortos
exclui vítimas
de Pedrógão
> Expresso revela lista oficial das vítimas > Critérios excluem mortes 
indiretas. É o caso de uma mulher atropelada a fugir > “A morte de 64 
cidadãos exige um pleno esclarecimento” diz presidente da Comissão 
Independente > Publicitário ligado ao PS ganha €300 mil para campanha 

MEMORIAL ÀS VÍTIMAS DO GRANDE INCÊNDIO P16

Tinder, a app 
do momento 
que está a 
revolucionar a 
arte do engate 

Reportagem: os 
advogados que 
querem provar 
os crimes de 
guerra na Síria 

R26 R36

ENTREVISTA A EDUARDO GAGEIRO,  
O MAIS PREMIADO 

FOTOJORNALISTA PORTUGUÊS

“Modéstia à parte as minhas 
fotografias contribuíram  

para as pessoas  
conhecerem Portugal” 

R58
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