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Os personagens 

 

 

 

 

João (Patas) 
16 anos 
 
Carácter brusco e conflituoso, 
impulsivo, gosta de correr riscos 
mas é frontal e fiel aos amigos; 
 
É radical nas ideias que defende, 
assume posições provocatórias 
(xenofobia); 
 
Tio toxicodependente, faleceu por 
overdose. 

 

Maria (Smile) 
15 anos  
 
Jovem de natureza tranquila; 
 
Interessa-se por causas sociais; 
 
Pode-se dizer que é uma pacifista e 
detesta conflitos e discussões; 
 
É muito extrovertida e dá-se bem com 
toda a gente. 

 

Sabrina 
18 anos  
 
Vive com os pais e mais 5 irmãos; 
 
Investe muito na sua imagem; 
 
Interessa-se pelas coisas da moda 
e sonha em vir a ser modelo; 
 
É boa aluna, católica praticante e 
gosta de se envolver em causas 
sociais. 
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Jamal (Ike) 
17 anos  
 
Nasceu em Angola; 
 
Vive com o pai, madrasta e o seu 
irmão Emanuel; 
 
Está no 11.º ano. Ainda não decidiu 
o seu projeto de vida; 
 
Praticante fervoroso de surf; 
 
Tem medo que aconteça alguma 
coisa às pessoas de quem gosta.  

Emanuel (Imman) 
13 anos 
 
É o irmão mais novo do Jamal; 
 
Filho de um segundo casamento do 
pai; 
 
É gorducho e pouco dado ao exercício; 
 
Interessa-se por informática e passa 
horas na net. 
 
É reservado e gostava de já ser grande 
e não ter de crescer.  

Alice (Alie) 
12 anos  
 
É filha única; 
 
A mãe é artista plástica e o pai é 
advogado; 
 
É muito independente; 
 
Passa muitas vezes por refilona; 
 
Tem um segredo que não conta a 
ninguém (cleptomania). 
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Daniel (Botekas) 
16 anos; 
 
Nasceu em Macau. Chegou 
recentemente àquela 
localidade; 
 
É dado à gabarolice, mas 
também é alegre e criativo; 
 
Vive com a mãe e a irmã, 
depois do divórcio dos pais; 
 
Tem um irmão de 19 anos 
que vive com o pai 
(advogado); 
A favor da liberalização das 
drogas. 

 

Catarina 
14 anos; 
 
É desconfiada, meio casmurra 
e um pouco revoltada; 
 
Vive com a mãe e com o irmão 
de 17 anos; 
 
Os pais estão separados e 
dão-se mal; ambos 
reconstruíram a sua vida 
afectiva; a mãe não se voltou a 
juntar com ninguém e mantém 
relações que não duram muito 
tempo; 
 
Tem questões a resolver com a 
sua sexualidade. 

 

Martim 
19 anos ; 
 
Vive com os pais – o Pai é gestor e a 
Mãe professora. Tem mais dois 
irmãos que já não vivem lá em casa; 
 
Acabou de se mudar para a cidade 
na sequência de uma mudança de 
emprego do pai; 
 
Frequenta o 12º ano após interrupção 
da escolaridade na sequência de um 
grave acidente de viação que 
implicou a perda de mobilidade dos 
membros inferiores. Desloca-se em 
cadeira de rodas; 
 
Pratica Basquete adaptado. 

 


	Os personagens
	Sabrina
	Maria (Smile)
	João (Patas)
	Alice (Alie)
	Emanuel (Imman)
	Jamal (Ike)
	Martim
	Catarina
	Daniel (Botekas)

