
 

#todostemoshistorias 

Este ano o #rocknlaw2017 apoia as pessoas sem-abrigo com deficiência 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!  

 

 

Teresa Duarte, 51 anos, Presidente da AEIPS 

A Teresa fala das pessoas. Fala das vitórias de um projeto que apoia quem não têm mais ninguém a quem recorrer. 

E foram centenas nos últimos 30 anos da AEIPS. Desde que, em 2009, fundou o projeto Casas Primeiro, 85 pessoas 

sem-abrigo e com deficiência mental receberam uma casa. Nenhuma voltou à rua. É o grande mérito do projeto que 

este ano o Rock n’ Law escolheu para apoiar. Vamos contar a história destas pessoas nas próximas semanas, 

esperando que possamos contar muitas mais depois do contributo de todos. Começamos pela história da Teresa, 

que rapidamente passa a ser a do projeto Casas Primeiro. Diz que continua a comover-se e fala das pessoas que 

ajudou como seus aliados e fonte de energia inesgotável. Casas Primeiro porque é onde tudo começa. 

“Parece uma solução tão simples, não é? As pessoas estão na rua porque não têm uma casa! Por isso, a 

primeira coisa tem de ser precisamente a casa. A casa é, para todos nós, o ponto de partida. Caso contrário 

não se consegue trabalhar, dormir… não se inicia nada quando se está na rua. Porque existem muito estas 

ideias de que às vezes as pessoas estão na rua porque querem. E não é verdade! Muitas vezes, o que as 

pessoas não querem é ir para o centro de alojamento ou para respostas massificadas ou partilhar casa com 

pessoas que não conhecem porque se sentem inseguras”. 

Alguém pode censura-las? 
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