
 
 
 
 
 

#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. 

 
 
 
 
 
One Night Band 
 
 

#lutacontraocancro #alutaedetodos #rocknlaw2018 #10anosrocknlaw #apcl  
 
Uma salva de palmas para a One Night Band! Talvez se lembrem deles no Kais, no ano 
passado, quando um destemido Pedro Sacadura Botte resolve encerrar a atuação com um 
mergulho palco fora (há coisas que só um homem é que faz, de facto). É o vocalista da banda 
da Cuatrecasas, com voz de Barry White. Se canta bem? “É uma questão que podemos 
depois ver melhor”, diz o Pedro. Temos uma banda de veteranos e rooki...es. Começando 
pelo Fernando Lança Martins, que sobe ao palco desde 2013, mas nunca perdeu um Rock ‘n’ 
Law, inicialmente como espetador. Uma vez por ano, Fernando Lança Martins troca esse 
maravilhoso mundo dos impostos (para ler com ironia) pelo palco dos advogados e, diz ele, 
está “cheio de ganas” para fazer deste Rock ‘n’ Law o melhor de sempre. Afinal são 10 anos e 
“são poucos os eventos em Portugal que têm uma história desta se poder fazer parte disto é 
um privilégio”. A estreia deste ano é a Raquel, que chegou à Cuatrecasas há apenas quatro 
meses. De guitarra na mão, diz que as expetativas estão muito altas! Os ensaios já 
começaram, não só para garantir que arrasam no dia 26 de Outubro, mas porque são uma 
oportunidade de convívio e diversão para lá das gravatas do dia-a-dia. Fernando Lança 
Martins, Inês Ferrari Careto, Leonor Catela, João Ochôa, Margarida Baptista Matos, Mário 
Silva Costa, Mónica Ruivo, Pedro Sacadura Botte e Raquel Sirvoicar Rodrigues estão à 

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


espera de todos no próximo dia 26 de Outubro na Arena do Campo Pequeno! Tocamos pela 
Casa Porto Seguro da APCL. Donativos e entradas em www.rocknlaw.pt 


