
 
 
 
 
 

#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 e Ana Reis  

 
O José e a Ana Reis são casados há tantos anos que já nem os contam. Basta olhar para eles, não é? 

Imaginem aqueles casais que terminam as frases um do outro e que deixamos de perceber bem, quando 

estamos perto, onde acaba um e começa o outro. O José e a Ana são uns privilegiados. São os próprios 

que o dizem. E dizem-no apesar do Mieloma Múltiplo, uma doença do sangue, do José que abalou o 

mundo de ambos há cinco anos. “Estamos numa situação privilegiada: nós somos de Lisboa, vivemos 

em Lisboa e Lisboa tem dos melhores centros de tratamento do país, o IPO, Santa Maria. Depois há 

todas as pessoas que vivem fora de Lisboa”. É por essas pessoas que o José e a Ana contam a sua 

história. “Pomo-nos na pele de quem tem de vir a Lisboa fazer um transplante e esperam-no 15 dias de 

isolamento no hospital e tem de haver alguém que lhes dê apoio!”. O José sabe bem, como todos os que 

enfrentam e enfrentaram o cancro, que a luta não é apenas de quem recebe o diagnóstico. “A Ana é 

fundamental nesta luta. Sem ela não teria sido possível.”. Mas foi. Tem sido. A vida é diferente, com 

menos viagens para esta família que correu os Estados Unidos de carro, conduziu pela Route 66 numa 

versão benigna de Bonnie & Clyde e conhece os quatro cantos do mundo. A alegria de viver, essa está 

lá. Continua lá. Não são de dançar apesar de a grande paixão de ambos ser a música, o hobby que os 

acompanha sempre. Mas não seja por isso, dançamos nós! No dia 26 de Outubro, no Campo Pequeno, há 

uma festa para fazer! Agora que Setembro começou, quando dermos por isso estamos a aplaudir os 

nossos músicos e a dançar como se não houvesse amanhã! Vamos a isto? Entradas e donativos em 

www.rocknlaw.pt 
 
 
#lutacontraocancro #alutaedetodos #rocknlaw2018 #10anosrocknlaw  

https://www.facebook.com/hashtag/todostemoshistorias?source=feed_text&amp;story_id=1410456159033910
http://www.rocknlaw.pt/

