
#todostemoshistorias 

Este ano o #rocknlaw2017 apoia as pessoas sem-abrigo com doença mental. 

Vamos contar as vitórias delas, que, com a ajuda da AEIPS, hoje têm casa e 

trabalho. Vão à página oficial do Rock'n'Law e partilhem as histórias e os rostos 

porque #todostemoshistorias. Os músicos do #rocknlaw2017 também contam 

as deles! Parece que os advogados às vezes também sabem tocar e cantar!  

Paulo
44 anos
Ajuda

Ninguém opta por ficar sem-abrigo. É-se sempre empurrado para uma vida que não é bem viver. Quem não tem 
abrigo, sobrevive. O que não é pouca coisa, nem é para todos. As marcas que uma vida a sobreviver deixa em cada 
uma destas pessoas são muito diferentes. No caso do Paulo, uma timidez implacável e inultrapassável. Nota-se bem 
quando tentamos arrancar-lhe uma história sobre ele. É tão tímido que não se deixa fotografar que não de costas. 
Mas deixem-nos contar-vos como é o Paulo, nos sete minutos e 37 segundos que aceitou – a tanto custo – falar.

O Paulo é muito bonito. Podia partir muitos corações. O Paulo é inteligente, ponderado e lúcido, agora que controla a 
sua doença. O Paulo podia ir longe. Mas a timidez e a insegurança quase sempre levam a melhor. Não conta como 
foi parar à rua. Diz que a sua história é igual à dos outros todos, por isso não merece nota. Também diz que um dia 
pode trabalhar noutra coisa que não na construção. No quê, “não vem ao caso e ninguém quer saber”. Lá confessa… 
“Não tenho o mesmo poder de conversa deles”.

Fala todo o tempo agarrado a um comando cor-de-laranja de Playstation. Lá admite que é o que mais gosta de fazer. 

De vez em quando consegue trabalho na construção. O que mais gosta é de restauro. “Aprendi a fazer como sempre 
aprendemos na vida: com os outros”.

O Paulo vive na Ajuda numa casa cheia de Sol. É o sítio onde mais gosta de estar. Cozinha bem quando tem 
dinheiro. Quando não há, massa com ovo. Na verdade é uma brincadeira dele com quem o entrevista, que se 
confessa uma nulidade na cozinha mas profissional de comida de Erasmus. É a única vez que não é tímido. Dura um 
segundo antes de voltar a esconder-se.
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