
 
 
 

#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. 

 
 
 
 
 
 
Audiência Prévia, a banda de Juízes!  

 

Não conhecem os Audiência Prévia? Nós contamos tudo! É uma das grandes novidades deste ano: nos 

10 anos de Rock ‘n’ Law, além de advogados, sobem ao palco juízes, que farão a abertura da grande 

festa que nos espera. “Faz todo o sentido tendo em conta a ideia que esteve na origem da formação da 

banda: tocar música, num convívio entre todos, fora dos tribunais, mas juntando as profissões forenses, 

unidos em torno de um projeto solidário de que queremos fazer parte, dando o nosso contributo”, diz 

Eleonora Viegas, a manager dos Audiência Prévia. 

Um dia os telefones dos juízes começaram a tocar para descobrir quem, entre eles, tinha um talento 

musical por explorar e queria fazer parte da banda. Quando se juntaram a primeira vez, descobriram que 

muitos se conheciam desde os tempos de escola. Hoje são um grupo inseparável de amigos que a música 

juntou. 

Vamos às apresentações! A banda integra sete músicos, uma manager incansável e uma talentosa 

fotógrafa que também se transformou na VJ do grupo (Sandra Pinto). Definem-se como “amigos que 

tocam para amigos e com vontade de apoiar boas causas” e nasceram em 2016, inspirados, imaginem, 

pelo nosso Rock ‘n’ Law! São juízes, vêm dos quatro cantos do país, de Coimbra a Portimão e juntam-se 

pelo menos uma vez por mês para tocarem juntos, normalmente na sede da Associação Sindical dos 

Juízes Portugueses. Desde 2016 já deram quatro concertos e deixem-nos dizer-vos que é difícil encontrar 

banda mais entusiasmada! Os Audiência Prévia são compostos por Mariana Piçarra (voz); José 

Quaresma (baixo e voz); Tiago Pereira (bateria); Filipe Marques (guitarra); João Novais (teclas); Bruno 

Pinto (baixo) e Manuel Soares (harmónica). 

Juízes e advogados tomam de assalto o palco do Rock ‘n’ Law no Campo Pequeno no próximo dia 26 de 

Outubro! Vamos fazer a festa juntos? 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/

