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O dentista dos famosos tem por hábito dedicar algum do seu
tempo livre a ajudar os outros. Desta vez, contou com a
presença de muitas caras conhecidas da televisão portuguesa.

S

ábado, 3 de junho, foi um dos dias mais
importantes para o médico-dentista Pedro Ferreira Lopes, dono da Prime Dental
Clinic, pois, mais uma vez, dedicou um dos
seus sábados de folga a ajudar os outros. “É
algo que me dá muito prazer fazer, pois é da
minha natureza ajudar os outros. 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. Casos como estes fazem-nos
pensar e muito.”
Habituado a atender figuras públicas no seu
consultório, contou com o apoio de algumas,

que também considera “amigos”, que acederam ao seu pedido e juntaram-se a esta causa
nobre. Desta vez, a associação escolhida foi Os
Aprendizes da Nonô, cuja presidente é Vanessa
Afonso, mãe de Leonor, a menina que morreu
em 2014, com cinco anos, devido a um tumor
Wilms bilateral, um tipo de cancro que afeta os
rins. E também Vanessa Afonso se mostrou
rendida aos serviços do médico. “Fico sempre
muito feliz e, ao mesmo tempo, com a sensação de missão cumprida, quando alguém
acede a ajudar a nossa associação. O nosso
objetivo é fazer com que nada falte a estes
meninos e, por isso, todas as ajudas são bem-vindas. Neste caso, a ajuda do Dr. Pedro é
enorme. Até porque estes meninos vão ficar a
sentir-se bem melhor com um sorriso novo. É
como se estivéssemos a devolver a felicidade

a cada um deles.” Bastante feliz com esta
ação, Vanessa confessou ainda: “Esta é mais
uma vitória da Nonô. Lá em cima, no céu, ela
trabalha que se farta. Se, cá em baixo, ela já
dizia que não existiam impossíveis, agora, em
local privilegiado e com contactos únicos, é
imbatível. Por vezes, penso nela sentada ao
colo de Jesus e de bloco na mão a apontar o
que ainda falta fazer”.
Também Cinha Jardim estava feliz por participar. “Adoro crianças e não nos podemos
desligar da doença que elas têm. Por isso, é
impossível dizer não a um pedido destes, especialmente vindo do Dr. Pedro, que é um ser
humano com um coração enorme.”
Sofia Nicholson foi outra das presenças e confessou à NOVA GENTE que “o Pedro é um ser
humano à parte. Ele podia ser, simplesmente,
o dentista que trata das bocas dos famosos,
mas não: ele é altruísta, gosta de pôr as mãos
na massa e, assim, ajudar os outros. Esta iniciativa mostra isso“.
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