#todostemoshistórias
São histórias de pessoas vindas do país inteiro para lutarem pela sua
vida e que, em muitos casos, não têm onde ficar. Os parques de
estacionamento são frequentemente o albergue dos familiares que
não têm como pagar um quarto para ficar nos longos meses de luta
pela vida. É para eles que este ano tocamos. Porque #alutaedetodos.
É por eles que todos temos de ir ao Campo Pequeno, contribuir para
que a Casa Porto Seguro da APCL possa ser o lar longe de casa para
estas pessoas.

A Torto e a Direito, a banda que se estreia nos 10 anos do Rock ‘n’ Law!
Este ano temos uma banda nova e podemos desde já dizer-vos que esta gente não anda a brincar às
bandas e à música. Para começar, todos – TODOS – tocam habitualmente para multidões. Bom, não
serão multidões mas, por exemplo, enchem o Tóquio no Cais do Sodré e há até quem já tenha tocado
no Coliseu do Porto. Não dizemos quem para não haver sabotagem possível. Mas damos os contactos
se os quiserem contratar (fica o apelo de um dos membros da banda que diz que está disponível para
casamentos a batizados mas fiquem a saber que cobra preço/hora de sócio). Os A Torto e a Direito
também nunca escrevem torto e só conhecem linhas direitas no que toca a referências musicais: de
Led Zepplin a Jimmi Hendrix passando por Pink Floyd, aqui não entra música de segunda. E não
esquecem o motivo pelo qual sobem ao palco: em Direito a expressão “doutrina diverge” é como dizer
bom dia. Mas no que toca ao próximo dia 26 de Outubro, eles falam a uma voz, a deles: “a doutrina
diverge mas a luta é de todos. #tocamospelacasaportoseguro”. O Campo Pequeno espera pelos A
Torto e a Direito, que junta a Sara Gomes Duarte, o Tiago Ponces de Carvalho, o Nelson Ventura
Lourenço, o Sebastião Horta Osório, o José Roxo, a Marta Veludo dos Santos e o André Reis, da DLA
Piper, da Abreu Advogados e da FCB.

#lutacontraocancro #alutaedetodos #rocknlaw2018 #10anosrocknlaw

