
Reunião de condomínio. 

Guida-  Mora no primeiro andar  e no rés-do-chão a discoteca ali 
instalada não a deixa dormir. Experimentou com pastilhas, algodão 
nos ouvidos, deitar-se mais tarde...não dá jeito. Aquele ruído está a 
dar cabo de si. Exige que o condomínio intente um litígio judicial 
contra a discoteca. É mãe da Filipa.

João – Trabalha de DJ na discoteca que está no rés-do-chão. O 
ordenado é bom e o trato da chefa também. Não quer perder o 
emprego. Mora no 2º.

Filipa – Está apaixonada pelo João, o rapaz que trabalha de DJ na 
discoteca  do  rés-do-chão  e  é  filha  da  Guida.  A  sua  mãe  é 
maravilhosa mas, já se sabe, o coração e a química... Mora no 1º

Maria- É a senhoria da discoteca que está no rés-do-chão. A renda 
que recebe é a sua única fonte de receitas após a morte do seu 
esposo. Mora no 1º

Luís-  Mora  no  4º  andar  do  prédio.  O ruído  da  discoteca  não  o 
molesta. Já tem os seus 50 aninhos e arrasta a asa a Guida.

Tiago – Mora no 5º andar. É dealer e na discoteca tem um negócio 
chorudo a vender  pastilhas.  Desde que abriu  a discoteca,  a sua 
carteira de clientes não deixa de subir.

Rui/Susana – Pai/Mãe solteiro/a de dois adolescentes. Tem medo 
de os seus filhos ligarem para as drogas. Tem a suspeita que o 
Tiago passa drogas na discoteca. Mora no 3º

Joana/João – O local que está no rés-do-chão, agora ocupado por 
uma discoteca, daria, em opinião do seu chefe no Banco Espírito 



Santo, uma sucursal porreira. Faça o possível para que a discoteca 
tenha de encerrar. Dissimule, é claro, as suas intenções. Mora no 2º

André/Andreia –  É  dona  da  mercearia  que  está  ao  lado  da 
discoteca.  É comum a sua loja amanhecer com cheiro a urina e 
duas vezes com um vidro partido. Mora no 4º

Paulo/Paula- É dono de um barzinho em frente da discoteca que 
abre às 6:00 para servir sandes e outros lanches. Mora no 5º


