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Rock'n'Law

O Rock ‘n’ Law é uma iniciativa sem fins lucrativos que visa angariar fundos para projetos de 
Solidariedade. Um evento único e inovador promovido por um grupo de Sociedades de 
Advogados que, em benefício de projetos de solidariedade social, desenvolveram as suas 
próprias bandas de música, encontraram internamente os seus DJ’s e, em conjunto, atuam 
em favor de uma causa!

O Rock'n'Law abrirá portas às 20h e o concerto terá início às 21h. Atuarão 9 bandas, todas 
elas compostas por advogados que fazem da música um dos seus hobbies. Após o concerto, a 
noite continuará até às 4h da manhã ao som de música de um DJ (também este um 
advogado).

As Sociedades promotoras do Rock in Law são: Campos Ferreira, Sá Carneiro & Associados; 
CMS Rui Pena & Arnaut; Cuatrecasas, Gonçalves Pereira; Garrigues; Gomez-Acebo & Pombo; 
Linklaters; Miranda, Correia Amendoeira & Associados; Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da 
Silva & Associados; PLMJ; Sérvulo & Associados; Sociedade Rebelo de Sousa & Associados; 
Uría Menéndez - Proença de Carvalho e Vieira de Almeida. 

Data: 27 de Junho de 2013 
Horário: 21h
Local: Kais, Lisboa
Custo da Entrada: Contribuição de 15 a 20 €
Organizador: Várias Sociedades de Advogados

Reverte para: Casa do Povo do Curral das Freiras, Centro Social 
Paroquial São Nicolau, CERCICA, G.A.S.Porto 

Sobre a Causa Apoiada:
O valor conseguido reverterá na totalidade para 4 projetos de solidariedade social:

Casa do Povo do Curral das Freiras
É uma instituição particular de solidariedade social fundada em 1973, na Madeira, que tem 
como missão tornar as populações responsáveis por iniciativas de cooperação solidária no 
campo da cultura, desporto, recreio e solidariedade social. Promove ações de animação 
sociocultural, apoia crianças e jovens em risco assim como famílias carenciadas, promove a 
inserção socioprofissional e a proteção aos cidadãos na velhice e invalidez.
O apoio do Rock'n'Law irá contribuir para a realização de obras de melhoramento da 
cozinha e do salão de refeições com o objetivo de aumentar o número de refeições 
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confecionadas, tentando abranger um maior número de idosos e famílias carenciadas. Esta 
ajuda será muito importante para acabar com os graves problemas de infiltrações e adaptar 
as instalações às regras de higiene e segurança alimentar, permitindo um serviço de 
qualidade aos utentes.

Centro Social Paroquial de São Nicolau
O Centro Social Paroquial de São Nicolau intervém através do projeto "Mais Proximidade, 
Melhor Vida" junto da população idosa residente na Baixa de Lisboa e freguesias contíguas, 
caracterizada por viver em crescente isolamento e solidão. De momento, este projeto apoia 
cerca de 90 pessoas idosas com vista a proporcionar uma velhice digna e satisfatória.

O apoio do Rock'n'Law vai permitir alargar esta intervenção a mais 30 pessoas idosas 
da Freguesia de Santa Justa através de um acompanhamento personalizado que visa 
combater a solidão e isolamento físico de idosos desta Freguesia.
O projeto "Mais proximidade, Melhor vida" vai criar e cimentar estruturas que promovam o 
bem-estar e a qualidade de vida desta população idosa que tanto precisa. 

CERCICA
A CERCICA (Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Cascais) 
nasceu em 1976 e tem como missão promover, de forma sustentada e num contexto 
profissional de excelência, a qualidade de vida e a inclusão das pessoas com deficiência 
intelectual e incapacidades.
Com o Centro Atividades Ocupacionais (CAO) a CERCICA presta apoio a 119 clientes, com 
idades entre os 16 e 56 anos. Os avanços na medicina levaram a um aumento na esperança 
média de vida desta população o que levou a um conjunto de novas necessidades derivadas 
do seu processo de envelhecimento. A CERCICA encontra-se assim perante uma nova 
realidade social que exige novos programas, recursos e serviços.

Com o apoio do Rock'n'Law poderão criar um espaço para prestação de cuidados e 
serviços adequados a pessoas a partir dos 45 anos, com vista a retardar o 
envelhecimento precoce causado pela deficiência intelectual e incapacidade que sofrem e 
prevenir situações de dependência pessoal e social, promovendo estratégias de 
desenvolvimento sensorial, pessoal, da autoestima e da funcionalidade do cliente.

G.A.S.Porto
É uma O.N.G.D vocacionada para a Ajuda e Desenvolvimento Humano. Presta apoio social 
regular a diversas instituições de solidariedade social no Grande Porto e tem também projetos 
de apoio humanitário em Moçambique e em Timor Leste. Com o projeto RHIS - Reabilitação 
Habitacional e Intervenção Social - o G.A.S. Porto propõe-se a intervir nas condições de 
habitação e nos problemas sociais de idosos, através de intervenções físicas de baixo custo e 
de acompanhamento feito por técnicos sociais, melhorando a sua qualidade de vida.

O apoio do Rock'n'Law irá servir para diagnosticar as condições de habitabilidade e a 
condição social de 50 idosos e intervir na melhoria das condições de habitabilidade, 
segurança, conforto e acessibilidade de 25 habitações. 
Este apoio do Rock'n'Law é fundamental para testar e ajustar a metodologia de diagnóstico e 
intervenção e criar uma base sólida que permita sustentar o projeto, através da elaboração 
de um "Manual de Boas Práticas de Organização, Adaptação e Manutenção da Habitação do 
Idoso" que possa ser utilizado por outras Organizações que intervêm no apoio à mesma 
causa.
Fonte: http://www.rocknlaw.pt 
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