
 
 
 
 
 

#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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Pedroso de Melo, o Homem da guitarra!  

Os Lawcura, da SRS, voltam ao palco no Rock ‘n’ Law e cheios de motivação! O homem da guitarra é o 

José Pedroso Melo. Além de adorar tocar diz que, de ano para ano, cresce o sentimento que mais do que 

tocar, é cada vez mais meritório fazê-lo no Rock ‘n’ Law porque além da diversão garantida, há a 

consciência de estar a fazê-lo por causas que valem a pena. E fala no trabalho que antecede o grande dia 

e que vai muito para além da música. “Temos muito trabalho por trás da dimensão musical. Há um 

grande empenho nosso na captação de receitas e patrocinadores e de incentivo para que todos apoiem 

esta iniciativa!”. Numa viagem por estes nove anos de Rock ‘n’ Law, José Pedroso de Melo recorda 

aquele que foi a sua edição preferida: “Foi o ano em que tocámos nos Meninos do Rio, estava uma noite 

fantástica, adorei o que tocámos, até cantei em dueto o Candy, do Iggy Pop! Correu muito bem!”. Mas 

não se anda nestas aventuras há tanto tempo sem percalços que, afinal, também contam a história deste 

projeto que este ano assinala uma década! O ano em que um vocalista dos Lawcura (não dizemos 

nomes!) ficou sem voz de tão nervoso que estava e ao baterista saltou uma baqueta! No final, o que 

interessa é ir, apoiar as causas e divertirmo-nos… muito! É esse o apelo do José Pedroso de Melo: 

“Venham ao Rock ‘n’ Law porque é muito giro, vão divertir-se imenso, vão ouvir música excelente e - 

cereja em cima do bolo - vamos outra vez ajudar pessoas de enorme valor. Vamos lá duplicar o número 

de pessoas no Rock ‘n’ Law!”. Vamos a isto? Marquem na agenda! 26 de Outubro, a festa é na Arena do 

Campo Pequeno! Entradas e donativos em www.rocknlaw.pt 

 
 
#lutacontraocancro #alutaedetodos #rocknlaw2018 #10anosrocknlaw  
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