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Liliana Campos e Rúben da Cruz
são muitas vezes solidários

Cinha e Sofia Nicholson, com o médico,
acarinharam as crianças

MÃE FELIZ
MÉDICO PEDRO FERREIRA LOPES
LEVA FAMOSOS A AJUDAR CRIANÇAS COM CANCRO

JUNTOS POR UMA CAUSA

S

ÁBADO, 3 de junho, foi
um dos dias mais importantes para o médico
dentista, Pedro Ferreira Lopes, da clínica Prime Dental, pois foi dedicado a ajudar os outros. “É algo que
me dá muito prazer fazer,
pois é da minha natureza
ajudar. Claro que sozinho
não conseguia fazer tudo
isto, e por isso conto com
a ajuda fantástica da minha equipa que me dá um
grande apoio e também
eles abdicam de estar com
a família para ficar aqui
ao meu lado e ajudar a
concretizar tudo isto. São
situações que me tocam
bastante, até porque sou
uma pessoa muito sensível e casos como estes fazem-nos pensar e muito.”
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Cinha Jardim, Liliana Campos, Rúben da Cruz
ou Catarina Raminhos foram algumas
das figuras públicas que acederam
ao convite do dentista: Criar novos sorrisos.
Apesar de ter uma vasta
equipa a trabalhar consigo,
Pedro Ferreira Lopes contou
com a presença de algumas
caras famosas, que também
elas decidiram apoiar a causa de Os Aprendizes da Nonô, cuja presidente é Vanessa
Afonso. De entre as muitas
figuras presentes, Cinha Jardim foi uma das que mais sucesso fez entre os mais novos
e até lhe pediram autógrafos.
Cinha disse que está “sempre disponível para estas
ações, pois sou sensível,
ainda para mais porque
sou avó”. Também Liliana

Campos esteve presente, bem
como Catarina Raminhos.

“Adoro crianças”
Quem se sente feliz por ser
um dos rostos desta ação, é
Rúben da Cruz. O Dj e namorado da fadista Ana Moura,
confessou: “Adoro crianças
e os miúdos também me
adoram, acho que é por
‘virar’ uma autêntica criança quando estou ao pé
deles. 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; estão sempre
com um sorriso”. Aos 30
anos, 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...”, diz.
Por fim, Vanessa Afonso,
sensibilizada, não quis deixar
de agradecer a dedicação que
foi dada aos seus “meninos”.
“Fico sempre feliz quando
alguém nos dá apoio, pois
isso é um valor acrescentado para as nossas crianças.
É fazer com que nada lhes
falte, isto é: que eles sejam
felizes. Cada degrau é uma
vitória e neste caso só tenho a agradecer ao Dr.º Pedro que é um ser humano
grandioso.”
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Catarina (mulher
de Raminhos)
e Vanessa Afonso

Nonô faleceu aos cinco anos, em
2014, mas foi graças à coragem desta
menina que a página de Facebook “Os
Aprendizes de Nonô” e a Associação
Princesa Leonor – Aceita e Sorri (APLAS)
ganharam forma. Vanessa Afonso, a
mãe da menina, criou a página na rede
social após ter sido diagnosticado à
menina um tumor de Wilms bilateral,
com o objetivo de angariar fundos e
divulgar ações para ajudar a suportar
os custos dos tratamentos médicos. A
página alcançou milhares de seguidores,
mas Vanessa ficou com vontade de fazer
mais e melhor, e juntamente com a irmã,
Lara Afonso, fundou a APLAS (Associação
Princesa Leonor – Aceita e Sorri), com a
missão de ajudar as crianças,
os jovens e as suas famílias
a superar da melhor forma
os diversos problemas
que se colocam a partir
do momento em que é
diagnosticado
o cancro.
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