Nacional

Famosos em ação
de solidariedade

PEDRO FERREIRA
LOPES entregou
um cheque-dentista à
associação de
Vanessa Afonso

Novos sorrisos
P

Texto: Lurdes de Matos (lurdes.matos@impala.pt)

edro Ferreira Lopes, médico-

-dentista e dono da Prime
Dental Clinic, voltou a dedicar parte do seu tempo a ajudar
quem precisa e devolver o sorriso a várias crianças da associação Os Aprendizes da Nonô:
“É um hábito meu e da minha
equipa fazermos este tipo de
ações. Sou uma pessoa muito
sensível e causas destas tocam-me bastante. Enfim, fazer com
que, com um sorriso novo, estas
crianças possam ter uma nova
vida e, quem sabe, um futuro
também diferente”. A esta iniciativa acederam alguns famosos.
Cinha Jardim foi das primeiras a

PRECISAM-SE!
O proprietário da Prime Dental Clinic, em Lisboa,
levou a cabo mais uma ação para ajudar as
crianças da associação Os Aprendizes da Nonô.
chegar, mostrando-se feliz por
estar presente: “Estou sempre disponível para estas ações, pois sou
sensível, ainda para mais porque
sou avó”. Quem também fez questão de estar presente foi o DJ
Rúben da Cruz, que namora com
a fadista Ana Moura. “Adoro cri-

anças e os miúdos também me
adoram. Estou aqui de coração, é
uma ação a que não podia faltar
pois, além de serem crianças, são
ainda mais especiais devido à sua
situação, e é incrível a força que
elas têm.” Apesar de não se adiantar muito sobre o namoro com

Ana Moura, Rúben confessou: “Já
há algum tempo que penso ser pai,
dizia que era por volta dos 27 ou
28 anos. Não aconteceu. Agora, se
Deus quiser e tudo correr bem, um
dia destes vou ser pai”. Quem também não coube em si de contente
foi Vanessa Afonso, a mãe de
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Nonô, a Princesa
Guerreira, que morreu em 2014 vítima de um cancro
nos rins, criadora da associação Os
Aprendizes da Nonô. “Fico sempre
feliz quando alguém nos dá apoio,
pois isso é um valor acrescentado
para os nossos meninos.” A
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