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Rui (Miguel Raposo), é um professor de música que vive insatisfeito com a sua vida. Um dia, ao ver uma t-shirt com uma foto dos Backstreet Boys,

tem a ideia de criar uma Boy Band como solução para os seus problemas financeiros. Para isso, pede ajuda a Mário (Rui Melo), agente artístico e

amigo de longa data, para encontrar mais quatro elementos que se juntem a ele para formar uma Boy Band.

Realizam um casting e escolhem Cláudio (Diogo Martins), um professor de dança, que namora com a tia de Rui (Maria João Bastos) e tem o sonho

de escrever letras de música.

Ruben (Tiago Teotónio Pereira), um mulherengo, sócio numa empresa de transformação de carros, que vê̂ na Boy Band uma hipótese de conquistar

mais mulheres; Gonçalo (José Mata), um advogado estagiário, infeliz com a sua vida e com uma paixão pela produção musical; E Tiago (Leo

Bahia), um empregado de uma empresa de fast food, com uma voz angelical, mas um visual pouco coerente com uma Boy Band.

Juntos formam a Boy Band Da Mood e vão passar por todos os problemas inerentes ao caminho para o sucesso no mundo das Boy Band. Desde os

primeiros concertos em bares, passando pela gravação da primeira música em estúdio, o primeiro videoclip e os primeiros sinais de sucesso.

Tudo isto, ao mesmo tempo que cada um deles terá́ de lidar com os seus problemas pessoais. Rui, com a sua ansiedade e a sua relação com Ana

(Barbara França), assistente de Mário. Mário, com as dificuldades económicas e sua relação secreta com Joana (Rita Tristão da Silva), namorada de

Gonçalo. Ruben, com a tumultuosa relação com a sua namorada, Tatiana (Carolina Carvalho), que vigia as suas constantes “escapadelas”

amorosas. Gonçalo, que tentará conciliar a sua vida de advogado com a de músico. E Tiago, que terá́ de lidar com os problemas de auto estima

ligados à sua imagem.

Como em todas as Boy Band, esta será́ uma viagem com desilusões, desentendimentos criativos, lutas pela liderança, excessos de droga e álcool,

discussões por causa de dinheiro, assédio constante de mulheres... Tudo a que uma biografia de estrelas de rock tem direito.
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A BANDA 



É licenciado em Música e dá aulas a particulares.

Tem 33 anos, está insatisfeito com a sua vida, vive com

dificuldades financeiras e sem perspetivas de futuro.

Sofre desde os 21 anos de distúrbios de ansiedade e pânico. É

tímido e um pouco ingénuo, sem street smarts.

Nasceu em Leiria e veio estudar para Lisboa. Não se lhe

conhecem relações amorosas estáveis. Tem uma relação

complicada com os pais, não fala com eles há anos. Os pais são

os donos de parte de uma fábrica em Leiria. A sua única

relação familiar é com Carolina (Maria João Bastos), tia por

afinidade.

Vive a vida sem alegria e isso nota-se até na maneira de vestir.

RUI MARTINS
MIGUEL RAPOSO

PROFESSOR DE MÚSICA COM PERTURBAÇÕES DE ANSIEDADE



MÁRIO PEREIRA
RUI MELO

AGENTE ARTÍSTICO DE SEGUNDA LINHA

Tem 40 anos. Nascido e criado em Lisboa. É licenciado em

Comunicação Social e divorciado. É um “fura vidas” e o que o

move é, principalmente, o dinheiro.

É um homem de esquemas, mas é genuinamente amigo de Rui

que já conhece a alguns anos.

É o único que tem algum conhecimento do meio musical. Não é

ingénuo, antes pelo contrário, é muito pragmático.

Usa roupas que não para a sua idade numa tentativa de

parecer mais novo.



CLÁUDIO
DIOGO MARTINS

PROFESSOR DE DANÇA EGOCÊNTRICO

Dá aulas na Escola Superior de Dança. É ambicioso.

Tem 33 anos e namora com Carolina (Maria João Bastos), tia de

Rui, que é 12 anos mais velha. Não se percebe se namora por

amor ou interesse, uma vez que Carolina é uma mulher com

bastante dinheiro.

Gosta de escrever, apesar de nunca ter lido um livro na vida.

Talvez por esse facto, a sua escrita ressente-se. Mesmo assim,

escreve letras para músicas, que acha geniais.

Sabe-se pouco sobre de onde veio, mas ninguém se importa o

suficiente para tentar perceber.



RÚBEN PAIVA
TIAGO TEOTÓNIO PEREIRA

MULHERENGO E APAIXONADO POR CARROS

Tem 30 anos, nasceu e vive em Almada. Terminou o 12º ano, é

um homem que gosta da noite.

Adora carros e é sócio de uma oficina de preparação de carros

desportivos. Mas a sua verdadeira paixão são as mulheres. É

um pintas com sucesso.

Tem uma propensão para excessos. A sua grande ambição na

vida é “viver à boss”.

Teve contacto com drogas muito cedo e acha que consegue usá-

las sem “descarrilar”.

Não tem propriamente um código moral, é um hedonista.

Namora com Tatiana (Carolina Carvalho), mas não vê nisso um

entrave para se envolver com outras mulheres.



GONÇALO BARREIROS
JOSÉ MATA

ADVOGADO QUE SONHA SER PRODUTOR MUSICAL

Tem 29 anos e é o típico betinho. A sua família não é rica, mas é

muito atinado e certinho.

Namora com Joana (Rita Tristão da Silva) desde a faculdade.

Escolheu Direito sem saber bem porquê, mas a sua paixão é a

música e a produção musical.

Faz de DJ nas festas dos amigos.

É advogado numa importante sociedade de advogados onde

também trabalha Joana.



TIAGO FONSECA
LEO BAHIA

É BRASILEIRO E CHEGOU A PORTUGAL HÁ DOIS ANOS

Tem 27 anos e trabalha num restaurante de fast food.

Tem uma voz angelical. Sabe que canta bem e já cantou numa

banda amadora no Brasil, mas não acredita que seja possível

fazer carreira como cantor.

Tem baixa autoestima devido ao seu aspeto físico.

Raramente tem uma opinião sobre o que quer que seja.

É secretamente apaixonado por uma colega de trabalho.



OUTRAS PERSONAGENS



CAROLINA MARTINS
MARIA JOÃO BASTOS

É INDEPENDENTE E RICA

Tem 45 anos e é tia de Rui (Miguel Raposo) por afinidade, foi

casada com um tio dele. Herdou metade da fábrica de Leiria,

que era propriedade do seu ex-marido e do pai de Rui.

Foi rejeitada pela família do ex-marido por pensarem que se

casou por interesse. Mantém uma boa relação com Rui.

É uma mulher atraente, independente, jovial e gosta de gozar a

vida.

O dinheiro trouxe-lhe alguma sofisticação, sempre teve

relações com homens mais novos. O seu mais recente

relacionamento é com Cláudio (Diogo Martins), 12 anos mais

novo.



ANA ANDRADE
BÁRBARA FRANÇA

É BRASILEIRA, BONITA, SENSÍVEL E DISCRETA

Tem 29 anos, é licenciada em História de Arte e assistente de

Mário (Rui Melo).

Não sabe bem o que quer da vida, nunca teve um emprego por

muito tempo. E o mesmo se aplica às suas relações.

Não é uma mulher de ambições. Tem os seus valores e vive

bem com o pouco que tem. É frugal, “care free” e muito zen.

Tipicamente urbana na forma de vestir e nos gostos.



JOANA CASTRO
RITA TRISTÃO DA SILVA

É ADVOGADA E AMBICIOSA

Tem 28 anos e é associada na mesma sociedade de advogados

de Gonçalo (José Mata).

Namora com Gonçalo desde a faculdade, sempre na esperança

de que ele se dedique mais à sua carreira na advocacia e se

transforme no homem de sucesso que ela imagina.

É totalmente focada no trabalho e tem um temperamento

ríspido e pouco carinhoso.

Conservadora, vem de uma família de classe média alta. A sua

aparência denota que vive uma vida confortável. Tem casa

própria, onde vive com Gonçalo.



TATIANA RAMALHO
CAROLINA CARVALHO

QUER SER DESIGNER DE MODA E FAMOSA

Nascida e criada em Alcântara. E, apesar de só ter 26 anos, já

viu e passou por muito.

É esperta, algo espalhafatosa e um pouco azeiteira.

Trabalha como costureira numa loja de vestidos para noivas e

aspira ser designer de moda. Se desenhasse uma linha de

roupa seria ideal para concorrentes de reality shows.

Namora com Rúben (Tiago Teotónio Pereira) e, apesar de ser

bruta com ele, ama-o verdadeiramente. Mas no fundo sabe que

ele não lhe e fiel.
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