#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!

Maria Júlio, 53 anos, Campo Mártires da Pátria.

A Maria tem os traços de uma vida difícil mas o semblante de uma mulher bonita. Tem uns olhos muito doces. Uns
olhos de mulher grata pelo sítio onde chegou, depois da tormenta de onde veio. Ter casa para onde ir, uma ideia tão
simples mas que para ela aconteceu apenas há nove anos. Antes disso, durante mais de 10 anos, a casa era a rua.
“Agora tenho endereço. Ter uma morada é muito importante”, diz com orgulho.
A Maria não trabalha porque já não tem saúde para tal. Mas tem pena. Por isso leva os seus afazeres diários muito a
sério. Por exemplo, cozinhar para o companheiro com quem vive. “À noite faço as nossas refeições. Durante o
dia vou buscar o almoço à Santa Casa da Misericórdia e à tarde faço algumas compras. É uma vida um
bocado estúpida porque não tenho ocupações diárias, que tenha mesmo de fazer. É mais a rotina doméstica
em casa”.
A Maria conheceu o companheiro num abrigo onde viveu durante cinco anos. A Maria gosta muito dele e está
orgulhosa porque ele está a aprender a ler e escrever e, sobretudo, já não bebe. “O meu companheiro está na
escola para se alfabetizar. Ele bebia muito e tinha ataques, como é que se diz? De epilepsia. Agora que temos
casa, conforto e segurança, já não bebe. E como deixou de beber também já não tem epilepsia. Quando ele
vem da escola, eu já fiz as refeições para ele”.
São pessoas muito diferentes das que viviam num buraco – palavras da Maria – quando lhes foi oferecida uma casa.
“A casa deu-nos muita tranquilidade, muita estabilidade. Agora podemos tomar os medicamentos a horas
porque temos condições para isso. Podemos tomar um banho e fazer higiene pessoal porque… porque agora
podemos”.

