
 
 
 
 
 

#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. 

 
 
 
 

 
 
Joana Cardoso, vocalista dos “Fora da Lei” 
 
 
A Joana toca no Rock ‘n’ Law desde 2014, mas este ano é especial. O 10º Rock ‘n’ Law apoia a luta 
contra o cancro, uma causa que a toca particularmente: a Joana perdeu a mãe para o cancro da 
mama. “Eu quis fazer este testemunho porque tudo o que pudermos fazer para manter este tema 
presente, temos o dever de o fazer porque estamos a contribuir para a consciencialização e 
prevenção. Todos os cancros são doenças muito chatas porque têm fases muito difíceis, fases em que 
a pessoa é obrigada a confrontar-se com a sua finitude. Há coisas muito físicas que mexem muito 
connosco. Esta doença bate à porta de todos, seja diretamente, seja através de amigos e familiares”.  
O Rock ‘n’ Law é um 2 em 1 para a Joana: o apoio a uma causa que a tocou diretamente, mas 
também a paixão pela música. A Joana é uma das vocalistas da banda da PLMJ, os Fora da Lei. A 
ligação à música começou cedo, sentada ao piano a acompanhar o irmão na guitarra. Enchiam a casa 
de música. Na faculdade, juntou-se ao coro da Universidade Nova e descobriu que parte da paixão 
pela música envolvia estar integrada num grupo. Quando chegou à PLMJ e soube dos Fora Da Lei, 
aderiu imediatamente. “A memória que tenho de todos os Rock ‘n’ Law é a dos convívios anteriores à 
própria atuação, o período de relaxamento em que se está com outros elementos das outras bandas, 
em que nos conhecemos melhor, nomeadamente das outras sociedades. É muito bom conhecer as 
pessoas para lá dos advogados. E vê-las em palco e descobrir todo um lado novo delas! As pessoas 
“certinhas” que depois têm aqueles vozeirões que nos fazem dizer ‘uau’ ou os que de repente tocam 
incrivelmente bem”. Nervos? Nem por isso, diz a Joana, que este ano regressa ao palco, na arena do 
Campo Pequeno para cantar e encantar. E nós lá estaremos para aplaudir e para contribuirmos para 
esta luta que é de todos! Já falta pouco! Dia 26, todos os caminhos vão dar ao Campo Pequeno! 
Entradas e donativos em www.rocknlaw.pt 
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