#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.

Sofia

Esta é a Sofia Nobre Leitão, a arquiteta da Casa Porto Seguro, o projeto escolhido para ser
apoiado pelo Rock ‘n’ Law no seu 10º ano de vida. E acreditem quando vos dizemos que esta
é uma causa que nos tem de convocar a todos. “Há histórias horríveis de pessoas que
dormem nos carros, em parques de estacionamento. Por isso isto ...é fantástico dar-lhes uma
casa onde possam ficar enquanto estão a fazer estes tratamentos”. Uma casa longe de casa.
É este o objetivo da Associação Portuguesa Contra a Leucemia com o prédio que recebeu da
Câmara Municipal de Lisboa e que estamos a ajudar a construir. Para um arquiteto
apaixonado pelo que faz, todos os projetos são especiais. Mas depois há este. “Estou muito
contente com este projeto. Para começar, nunca fiz nada de cariz social e adoro estar a ajudar
a construir uma casa que, no fundo, é o mais perto que vão ter de uma casa naquela fase tão
difícil da vida e está a ser um projeto espetacular”. O edifício que existe, mas está quase em
ruínas e só se vai salvar mesmo a fachada. O que é que vamos ajudar a fazer? Construir oito
quartos, cada um com casa de banho, uma sala de estar, uma sala de jantar, um sítio para as
crianças brincarem e, claro, um jardim. “Vão ter um jardim que é um terraço e que tem 26m2,
vai ter uma zona para crianças bastante grande porque, infelizmente há uma percentagem
grande de doentes que são crianças. A parte exterior abre sobre um jardim de inverno que
abre depois para um terraço, que também é muito importante porque permite o contacto com
a Natureza, com o verde”. Nada ficou por pensar, neste projeto feito a quatro mãos entre a

Sofia e a Associação Portuguesa Contra a Leucemia. “Por exemplo, a cozinha tem
variadíssimas características que eu não saberia identificar sem a experiência da APCL. Por
exemplo tem de ter vários compartimentos, um por cada quarto porque cada pessoa vai ser
responsável pela confeção das duas refeições”. O maior desafio? Foi encaixar todos os
quartos naquele espaço porque o objetivo era ter o maior número de quartos possível. Agora
faltamos nós, vocês! O sucesso do Rock ‘n’ Law é essencial para ver esta casa de pé e não
há margem para falhas. No dia 26 de Outubro, na arena do Campo Pequeno, cada um de nós
estará a fazer a diferença. Vamos a isto?
Entradas e donativos em www.rocknlaw.pt
#lutacontraocancro #alutaedetodos #rocknlaw2018 #10anosrocknlaw

