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Sobrevivente de cancro organiza a 1ª Gala Solidária de Natal do IPO Lisboa
Dia 8 de dezembro o Casino do Estoril vai receber a 1ª Gala de Natal Solidária do Instituto Português de Oncologia
(IPO) de Lisboa. Tomás Mello Breyner, 25 anos, produtor de eventos, é o grande dinamizador da iniciativa. Há dois
anos teve um cancro na tiróide, foi operado e perdeu a voz. "O IPO faz tanto por tantas pessoas que vivem a
realidade do cancro mas também precisa que se faça alguma coisa pelo Instituto", afirma.
O objetivo de Tomás Mello Breyner é "retribuir" o apoio e acompanhamento que continua a ter: "Já recebi tanto do
IPO de Lisboa e dos seus profissionais, sou aqui assistido e nunca paguei nem um euro. Chegou a minha vez de
retribuir e achei que poderia ajudar fazendo aquilo que mais gosto, neste caso, produzindo uma Gala Solidária".
Sublinha ainda que a administração do IPO Lisboa "acolheu de imediato a ideia".
Mensagem de perseverança
Com esta iniciativa, Tomás Melo Breyner pretende também passar uma mensagem de esperança aos doentes do
IPO Lisboa e a todos os doentes com cancro: "Nunca percam a esperança na recuperação e, sobretudo, não
fiquem parados à espera que o mundo vá ter com vocês. Temos de lutar pelos nossos objetivos e por aquilo em
que acreditamos."
E uma das coisas em que o próprio acredita é no desenvolvimento de mais ações solidarias: “Desejo dar
continuidade a esta iniciativa por muitos anos e associar-me a outros projetos que possam beneficiar o IPO de
Lisboa.”
O espetáculo, com inicio às 21h30, é apadrinhado por Nicolau Breyner e tem o apoio do Casino Estoril. Promete
ser uma noite de música, humor e solidariedade, tendo como anfitrião o humorista Eduardo Madeira. Contará
com as atuações musicais de Luís Represas e Paulo Gonzo, Virgem Suta, ÀTOA e João Só e as intervenções, em
formato de stand-up comedy, de Manuel Marques, Luís Filipe Borges, António Raminhos, Joel Rodrigues e Joana
Machado
Os bilhetes já estão à venda na Ticketline e Fnac com preços a partir de 15€. A totalidade das receitas reverte a
favor do IPO Lisboa, sendo utilizadas na aquisição de novos equipamentos para o serviço de otorrinolaringologia.
Também é possível apoiar o IPO Lisboa ligando o nº 760 200 350 (custo da chamada 0,60€ + IVA), linha disponível
até 2 janeiro de 2016.
Pode conhecer melhor o testemunho de Tomás Mello Breyner aqui.
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