#todostemoshistorias
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.

Lara, a mulher de armas da Associação Portuguesa Contra a Leucemia

Esta é a Lara. Perguntem por ela no IPO, no Hospital dos Capuchos, a cada protagonista das histórias que
vos estamos a contar e todos vos dirão com o mesmo sorriso: a Lara é família. A Lara é a mulher de armas
da Associação Portuguesa Contra a Leucemia, que este ano o Rock‘n’Law está a apoiar e que esperamos
contar com os donativos e apoios de todos. Chegou à APCL pensando que era de passagem. Uma fase
entre empregos na área da Engenharia Química que é a sua. Já não foi capaz de sair. “Trabalhar para
ajudar os outros é muito diferente de trabalhar para enriquecer alguém. É óbvio que todos temos de trabalhar
e desempenhar um papel na sociedade, faz parte. Eu escolho este”. O dia em que decidiu que era este o
caminho, já estava na APCL. “Perdemos uma pessoa da minha idade e isso tocou-me profundamente.
Ficámos amigas. Eu tinha muita esperança que ela sobrevivesse. A Rute tinha abdicado do tratamento para
ter um filho e acabou por não resistir. Tinha um suporte familiar muito forte, com muitos irmãos sempre à
volta dela, era uma coisa especial. Incrível como é que com tanta força à volta dela, não resistiu. E nessa
altura questionei-me sobre os que não tinham o mesmo suporte familiar e como é que os podia ajudar”. A
história da Lara confunde-se com as histórias felizes e tristes de quem passa pela APCL. A Lara ajuda a que
o caminho não seja feito sem ajuda. Tento dar algum apoio a quem não tem. É também para isso que
estamos no mundo”.
#lutacontraocancro #apcl #10anosrocknlaw #rocknlaw2018 #alutaedetodos

