#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.

Fernanda
#lutacontraocancro #10anosrocknlaw #apcl

A nossa sociedade (MLGTS) participa na organização do Rock n´ Law desde a sua primeira
edição. Foi um projeto que me cativou desde início porque embora seja um evento lúdico de
música, o objetivo principal é ajudar na recolha de fundos para projetos sociais concretos de
instituições de solidariedade social. Disponibilizei-me para integrar a organização do Rock n´
Law, tendo integrado diversos comités ao longo destes 10 anos e, ajudei ...a fundar a banda
da nossa sociedade - Tier One Band, da qual faço parte não como vocalista ou música, mas
como elemento do coro. O que mais me motiva neste projeto são as causas apoiadas em
cada ano e o contacto que temos no dia com os potenciais destinatários que são pessoas
carenciadas com um rosto!!! É muito gratificante! Apelo assim a todos que nos ajudem a
ajudar: comprem um bilhete e vão ao Campo Pequeno celebrar com música a vossa
participação para a reconstrução da Casa Porto Segura da Associação Portuguesa contra a
Leucemia! Lá vos esperamos com alegria e gratidão!" A Fernanda Matoso é uma
embaixadora empenhada do Rock 'n' Law, que se envolve de fio a pavio nesta grande festa. E
não se diz não à Fernanda Matoso, em especial quando nos manda ir a www.rocknlaw.pt
garantir a nossa entrada! Já foram
#lutacontraocancro #alutaedetodos #rocknlaw2018 #10anosrocknlaw

