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Depois do Rock in Rio vem aí a música dos advogados no Rock in Law

Depois do Rock in Rio é a vez do Rock in Law A se
gunda edição do festival onde os advogados trocam
a toga e as demandas em tribunal pelosjeans e pelas
guitarrasebateriasvaidecorrernopróximodial7de
Junho na discoteca Gossip em Lisboa Mais do que
amúsicaeadiversão propostas as bandasquerepre
sentam algumas das principais sociedades de advo
gados nacionais têm como objectivo dar força a uma
causa de solidariedade social Trata se da segunda
edição consecutiva do Rock in Law e porque o pro
jecto foi bem sucedido em 2009 a ideia este ano no
mesmo dia vai tambémserreplicadaemMadrid por
escritórios de advocacia espanhóis
O evento lisboeta tem como objectivo angariar
cinquenta mil euros que vão contribuir para a cria
ção da Casa Claret Comunidade de Inserção uma
residência temporáriaqueiráacolhereacompanhar
pessoas com necessidades de apoio psicológico eco
nómico e social para que se possam autonomizar e
inserir na sociedade

AbreuAdvogados Campos Ferreira SáCameiro

Associados Cuatrecasas Gonçalves Pereira Gar
rigues Miranda Correia Amendoeira Associados
Morais Leitão Galvão Teles Soares da Silva Asso

ciados PLMJ Sociedade Rebelo de Sousa Associa

dos Una Menéndez Proença de Carvalho e Vieira
deAlmeida Associados são estas as sociedades pro
motoras do Rock in Law 2010

Setudocorrercomonaediçãodoanopassado foto
em cima os organizadores admitem que cerca de
1 500 pessoas possam concentrar se na discoteca

Gossip para assistirem às exibições dos músicos ju
ristas Aentrada custa 20eurosereverteparaa Casa

Claret Comunidade de Inserção
Delta Find In Lex Priberam Renova Volvo e

Keep itsafe são asentidades ou empresas que patro
cinamainiciativaAediçãodeestreiadoRockInLaw
juntou cerca de mil pessoas e foram angariados mais
de 20 mil euros para apoiar a realização de um curso
de cozinha e pastelaria para quinze mães adolescen
tesdaCasa deSantoAntóniopermitindo lhesoaces
so ao mercado de trabalho

Este ano o Rock in Law irá lançar se também em
Madrid onde um grupo de sociedades de advogados
adoptou a ideia e irá realizar também no dia 17 um
concertoafavordeprojecto que procura apoiarodes
envolvimento de crianças menores de três anos que
vivem com as suas mães na prisão

