
A terminar, a Dra. Graciete Dias adiantou-nos que de acordo com os estatutos, a 
Comissão Instaladora tem um prazo de dois anos para realizar eleições e assim serem 
eleitos os Corpos Sociais do IPPPI, processo que está em curso através de várias 
pessoas que se mostraram interessadas em construir os embriões que por sua vez darão 
lugar às delegações do IPPPI a instalar nos mais diversos pontos do País. 
 

As substantivas palavras deixadas pelo Prof. Doutor António Gentil Martins 

 
O Prof. Doutor António Gentil Martins foi uma 
das várias distintas personalidades que intervieram 
neste I Encontro do Instituto Português de 
Protecção à Pessoa Idosa. 
À margem dos trabalhos, a nossa reportagem 
interpelou este conceituado cirurgião pediátrico e 
recolheu a sua, ainda que breve, opinião acerca 
deste evento: «A criação deste Instituto é mais 
uma peça de um puzzle muito complicado.» E fez 
notar: «Repare que já existem várias organizações 
com estas mesmas intenções, e não há dúvida que 
é muito importante o aparecimento de novos 
organismos, no entanto e apesar de ser uma atitude 
extremamente válida, não nos podemos esquecer 
que muitas outras instituições criadas com o 
mesmo fim estão agora sem actividade.» E 
sublinhou: «Considero muito as pessoas que se 
interessam com os problemas dos idosos, todavia, para mim, é muito mais importante 
tudo o que envolva o futuro e a juventude. Eu também já sou idoso, tenho “só” oitenta e 
sete anos, mas é por ter a idade que tenho que estou “obrigado” a preocupar-me com as 
gerações futuras.» E sem ser interrompido, o Dr. António Gentil Martins continuou: 
«Os idosos são muito importantes, eu defendo as pessoas idosas, mas sobretudo e 
enquanto idosos e pela experiência que a vida nos deu, temos é que pensar no que 
devemos fazer para que os jovens possam vir a ser idosos saudáveis e com uma boa 
qualidade de vida.» E gracejou: «Dizia uma senhora com alguma graça “que começar e 
acabar acontece a todos, o importante é o que se faz no meio”. Ora, o importante é que 
esse meio seja o melhor possível.» 
 

  

 
 

 


