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Capítulo 96 - Segunda-feira
Lola pede para Julinho conversar com Lili 
antes de viajar. Lili pede para que o namo-
rado firme um compromisso com ela antes 
de viajar. Felício pede que Marcelo não con-
te para Carlos sobre seu namoro com Isabel. 
Lola vê o terno novo de Alfredo e desconfia. 
Marcelo se decepciona ao saber que Lili fica-
rá noiva de Julinho. Lola pede para Carlos fa-
lar com Osório sobre Alfredo. O circo chega 
a Itapetininga e Tavinho fica fascinado. Carlos 
briga com Alfredo e Lola se desespera.

Capítulo 97 - Terça-feira
Carlos revela o motivo de sua raiva para Lola, 
que fica devastada. Afonso atende o telefone-
ma de Shirley, e Inês e Durvalina ficam apre-
ensivas. Afonso vê Alfredo dormindo na rua e 
o convence a voltar para casa. Zeca ajuda na 
montagem do circo e se oferece para subs-
tituir a maior atração do espetáculo. Afonso 
constata que ama Lola, eles conversam e se 
beijam.
 
Capítulo 98 - Quarta-feira
Tavinho elogia Zeca. Alfredo e Lola fazem as 
pazes. Afonso pensa em Lola. Candoca cha-
ma Justina para ver o circo. Hilton amea-
ça Virgulino. Carlos e Alfredo fazem as pa-
zes. Durvalina repreende Alfredo por observar 
Carlos e Inês. Adelaide incentiva Justina a ser-
vir de ajudante para o mágico. Zeca tenta se 
tranquilizar para o seu número. Olga se deses-
pera ao saber que Zeca será o homem-bala. 
Quando Afonso vai contar a todos sobre ele 

e Lola, Shirley reaparece com um bolo para 
Inês.
 
Capítulo 99 - Quinta-feira
Inês se irrita com Shirley e Carlos tenta acal-
mar a namorada. Todos se desesperam ao ver 
Zeca como homem-bala. A festa de Inês aca-
ba e Afonso se entristece. Carlos tenta con-
vencer Inês a conversar com Shirley. Julinho 
sugere que Alfredo fique com sua vaga na loja 
de Assad. Zeca se vangloria para os filhos. 
Shirley implora a ajuda de Afonso. Candoca 
chega com Adelaide e Justina, surpreenden-
do Emília.
 
Capítulo 100 - Sexta-feira
Justina conta sobre sua ida ao circo para 
Emília, que fica admirada com a filha. Afonso é 

hostil com Shirley. Alfredo 
pede para Alaor empre-
gar Tião. Lola sugere que 
Inês deve conversar com 
Shirley. Tião começa a tra-
balhar no cabaré. Lola se 
preocupa ao saber que 
Alfredo trabalhará na loja 
de Assad. Isabel deci-
de falar com Lola quando 
Felício conseguir se divor-
ciar. Shirley desiste de vol-
tar para a Bahia. Lola exi-
ge que Alfredo devolva a 

Osório o dinheiro que roubou.

Capítulo 101 - Sábado
Osório se surpreende com a visita de Alfredo e 
Lola. Virgulino é punido por Hilton. Lola rene-
gocia o valor da dívida de sua casa. Clotilde vê 
Almeida com a família e acaba passando mal 
na rua. Durvalina socorre Clotilde. Virgulino la-
menta a falta de apoio de Genu. Shirley faz 
uma proposta para Inês. Inês revela a Afonso 
o pedido de Shirley. Clotilde descobre que 
está grávida de Almeida.
 

 
Capítulo 151 - Segunda-feira
Alberto disfarça sua febre para Leila. Paloma 
consegue comprar uma fantasia para desfilar 

como destaque na escola de samba. Vera 
nota que Alberto está mal, mas cede ao pedi-
do do amigo para não avisar a Leila. Todos de-
cidem ir ao lançamento do livro de Alice. Mauri 
obriga Alberto a se internar.

Capítulo 152 - Terça-feira
Ramon e Francisca se surpreendem com a 
presença de Padre Paulo e alguns fiéis da igre-
ja na viagem. Vera combina com Vicente de di-
zer aos pais do neto que ele viajará para um 
resort com Gabriela. Alberto pede a Vera para 
ajudá-lo a fugir do hospital. Paloma se entris-
tece porque Marcos não poderá vê-la na ave-
nida. Alberto implora a Nana e Vera para dei-
xá-lo ir ao sambódromo desfilar no seu último 
Carnaval.
 
Capítulo 153 - Quarta-feira
Nana consente que Batista leve Alberto para 
o Sambódromo. Ramon conta ao garçom 
da pousada seu plano para pedir Francisca 
em casamento. Silvana rouba a fantasia de 
Paloma, que fica desolada. Marcos e Peter 
veem Silvana desfilando no lugar de Paloma 
como destaque. Alberto encontra Paloma, e 
os dois desfilam juntos na avenida.
 
Capítulos 154 e 155
Os resumos dos capítulos não serão 
divulgados.

 
Capítulo 49 - Segunda-feira
Penha pede segredo a Leila sobre o 

envolvimento de Magno na morte de Genilson. 
Magno pede Betina em casamento. Miguel 
aconselha Davi sobre Vitória. Álvaro presen-
teia Estela. Érica incentiva Ryan, que faz su-
cesso na gravação de seu comercial. Vinícius 

sente falta de Amanda. 
Lurdes consegue uma 
prova de que a PWA está 
envolvida com o fecha-
mento da escola, e Camila 
agradece a mãe. Leila 
denuncia Magno para a 
polícia.

Capítulo 50 - Terça-feira
Leila fornece informações 
sobre Magno para a polí-
cia. Lurdes pede demis-
são para Verena. A ocu-
pação é sabotada, e 

Camila pede ajuda a Davi. Magno confessa 
a morte de Genilson, e Betina se desespera. 
Lurdes promete que libertará Magno, e pede 
que Leila permaneça em sua casa para cui-
dar de Brenda. Wesley confidencia a Miriam 
que acredita que Belizário esteja envolvido 
na morte de Genilson. Belizário dispara con-
tra Wesley.
 
Capítulo 51 - Quarta-feira
Wesley não resiste aos ferimentos. Belizário 
e Veiga armam a cena da morte de Wesley. 
Daniel mente, e Matias decide terminar seu 
casamento com Miranda. Nicete afirma a 
Betina que Genilson não era uma pessoa 
boa, e revela à filha sobre Verena. Lurdes e 
a família vibram com o comercial de Ryan. 
Acuado, Álvaro desiste de fechar a escola, 
e Miguel, Camila e Davi 
comemoram. Miriam de-
duz que Belizário assas-
sinou Wesley. Álvaro exi-
ge que Vitória defenda 
Belizário.
 
Capítulo 52 - Quinta-feira
Vitória assume o caso 
de Belizário. Lurdes im-
plora para que Vitória 
ajude Magno. A ocu-
pação da escola ter-
mina, e Eunice retoma 
suas atividades dian-
te da reprovação dos 

alunos. Penha questiona Leila sobre a de-
núncia de Magno. Álvaro e Lurdes se en-
frentam. Natália ajuda Miranda a reatar com 
Matias. Vitória avisa a Lurdes que não po-
derá mais ajudar Magno. Carol flagra Durval 
e Natália juntos. Oliveira se preocupa com 
Thelma. Ryan se apresenta no Caldeirão do 
Huck. Januário questiona Lurdes sobre seu 
passado.
 
Capítulo 53 - Sexta-feira
Luciano Huck ajuda Lurdes a despistar 
Januário. Thelma fecha seu restaurante. 
Januário vai à casa de Lurdes. Oliveira conta 
a Danilo sobre o fechamento do restaurante. 
Matias e Miranda não conseguem se entender. 
Ryan e Érica confortam Lurdes. Gabo surpre-
ende Thelma e a convida para viajar. Betina 
confronta Verena. Miguel assume o caso de 
Magno. Januário revela a Lurdes que pode ter 
uma pista de Domênico. 
 
Capítulo 54 - Sábado
Vitória sofre por conta de seu trabalho, e Davi 
a conforta. Sandro afirma a Vinícius que Tales 
está se aproveitando de Lídia. Magno teme 
por sua integridade na prisão. Miriam ajuda 
Magno. Lurdes se desespera ao saber que 
a vida de Magno está em risco. Vinícius des-
cobre que Tales levou Estela para a casa de 
Lídia. Thelma decide vender o restaurante. 
Tiago se perde de Sandro durante uma con-
fusão na praia.

Atenção: os resumos dos capítulos estão 
sujeitos a mudanças em função da edição 
das novelas e podem não ser enviados pela 
emissora.
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