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Capítulo 43 - Segunda-feira
Dom Pedro culpa Avilez pela morte do filho. Thomas flagra 
Anna e Joaquim conversando. Piatã vai com Jacira até a 
gruta de Ferdinando. Francisco percebe o envolvimento de 
Domitila ao ouvi-la falar de Dom Pedro. Peter visita Amália. 
Sebastião avisa a Jacinto que Thomas quer falar com ele. 
Dom Pedro invade o quartel de Avilez. Joaquim vê Thomas 
conversando com Jacinto e descobre que o capataz foi o ho-
mem que atentou contra Dom Pedro.

Capítulo 44 - Terça-feira
Joaquim segue Jacinto. Thomas é rude com Anna. Joaquim 
afirma para Peter que irá desmascarar Thomas. Joaquim re-
vela a Dom Pedro que viu Thomas com o homem que aten-
tou contra ele. Peter avalia o caso de Amália. Peter aconse-
lha Libério a esquecer Cecília. Elvira vê Thomas com Domitila 
e pensa em lhe pedir mais dinheiro. Diara promete ajudar 
Joaquim. Leopoldina lamenta a morte de seu filho e se con-
sola com Lurdes. José Bonifácio chega ao palácio.

Capítulo 45 - Quarta-feira
Leopoldina convida José Bonifácio para se hospedar no palá-
cio. Thomas mostra o registro de Vitória e Anna se preocupa. 
Anna comenta com Leopoldina a estranheza com o comentá-
rio de Thomas sobre Vitória. Domitila surpreende Francisco ao 
afirmar que irá ao jantar no palácio. Joaquim tenta falar com 
Anna, mas Elvira o impede. Thomas convence Domitila a ir 
embora do palácio. José Bonifácio recusa o cargo de Ministro.

Capítulo 46 - Quinta-feira
Dom Pedro se enfurece com a recusa de José Bonifácio. 
Leopoldina sente dor e todos se preocupam. Piatã não con-
segue falar a verdade para Ubirajara. Padre Olinto aconselha 
Ferdinando. José Bonifácio pede para conversar com Dom 
Pedro. Amália tem um surto. Francisco avisa a Dom Pedro 
que Domitila vai embora e o príncipe vai atrás dela.

Capítulo 47 - Sexta-feira
Dom Pedro implora que Domitila não vá embora. Francisco 
avisa a Thomas que seu plano deu certo. Pedro dá uma 
casa para Domitila. Thomas pede que Domitila continue 
sendo sua aliada. Diara termina seu artigo. Jacira tenta se 
desculpar com Piatã. José Bonifácio dá um presente para 
Leopoldina. Dom Pedro se encontra com Domitila. Thomas 
exige que Anna fale de seus sentimentos por ele.

Capítulo 48 - Sábado
Thomas tenta conter sua raiva de Anna. Dom Pedro volta da 
casa de Domitila e vê Leopoldina conversando com Bonifácio. 
Germana e Licurgo sugerem que Elvira chantageie Thomas. 
Elvira pensa em descobrir o paradeiro de Domitila. Ubirajara 
questiona Piatã sobre Ferdinando. Thomas vai à casa de 
Domitila. Jacinto e seu bando cercam Joaquim na mata.

Capítulo 43 - Segunda-feira
Arthur propõe a Carolina que eles aguardem o final do con-
curso para falar sobre a possível gravidez da jornalista. 
Eliza se preocupa em não atender às expectativas de Gilda. 
Leila acredita que haja um informante na revista Totalmente 
Demais. Jonatas consegue entrar no prédio de Arthur sem 
que Severino perceba. Cida esconde Jonatas de Arthur, mas 
Eliza vê o rapaz.

Capítulo 44 - Terça-feira
Arthur descobre que Jonatas está em sua casa, e conclui que 
Carolina o mandou até lá para perturbar Eliza. Florisval flagra 
Jeniffer com Cascudo e exige que a filha prometa que não sairá 
novamente com o rapaz. Rosângela vai ao salão de Maristela. 
No churrasco da casa de Germano, Fabinho coloca o relógio 
da mãe na mochila de Jonatas para incriminar o rapaz.

Capítulo 45 - Quarta-feira
Jamaica observa Fabinho colocando o relógio na mochila de 
Jonatas. Lili sente falta de seu relógio e Jonatas se oferece 
para abrir sua mochila. Maristela pede a Florisval que se case 
com ela. Débora encontra Jonatas na Bastille e pensa em reve-
lar ao rapaz que foi Cassandra quem o dopou durante a festa.

Capítulo 46 - Quinta-feira
Fabinho descobre por Mirthes que Jonatas é quem está fazen-
do o pagamento das pessoas da comunidade do Tamanduá. 
Leila aconselha Eliza a ser mais gentil com as pessoas. 
Rosângela pede desculpas a Montanha. Débora se candidata 
a um estágio na Bastille. Fabinho comprova que foi Cassandra 
quem dopou Jonatas.

Capítulo 47 - Sexta-feira
Fabinho apaga a imagem do vídeo em que Cassandra aparece 
dopando Jonatas, sem que Leila veja. Stelinha, mãe de Arthur, 
chega para ajudar o filho a transformar Eliza em uma mulher 
requintada. Jonatas tenta contar para Eliza o que aconteceu, 
mas Stelinha não deixa o rapaz se aproximar da modelo.

Capítulo 48 - Sábado
Stelinha ensina Eliza a usar os talheres com sofisticação. 
Cassandra promete a Débora que irá mudar. Fabinho pensa 
em uma nova forma de prejudicar Jonatas. Fabinho ouve quan-
do Germano elogia Jonatas e jura vingança contra o rapaz.

Capítulo 49 - Segunda-feira
Tereza Cristina pede socorro à polícia quando Marcela des-
maia. Guaracy gosta de saber que Griselda se incomodou 
com sua amizade com Esther. Letícia conta para Vilma que 
gostou de ficar com Juan Guilherme. Antenor mente para 
Griselda para comprar um carro. Teodora procura Wallace. 
Marcela acorda no hospital.

Capítulo 50 - Terça-feira
Crô ouve Ferdinand e Tereza Cristina comentando sobre o 
incidente com Marcela. Patrícia sugere que Griselda leve 
Antenor para sua casa, para que ela possa voltar para a pou-
sada. Paulo convida Vanessa para sair. Guaracy presenteia 
Esther. Antenor estranha ao ver Griselda à sua espera. Tereza 
Cristina ameaça Marcela.

Capítulo 51 - Quarta-feira
Tereza Cristina atenta contra Marcela. Antenor aceita morar na 
casa de Griselda. Juan Guilherme pensa em promover Zuleika a 
gerente da Fashion Moto. Patrícia volta para a pousada. Griselda 
gosta de ver Antenor arrumar seu quarto. Durante o enterro de 
Marcela, a enfermeira do hospital encara Tereza Cristina.

Capítulo 52 - Quinta-feira
Paulo e Esther discutem. Griselda estranha que Pereirinha e 
Enzo estejam reformando sua antiga casa. Vanessa e Paulo 
se beijam. Teodora pensa em descobrir o que Pereirinha e 
Enzo procuram na antiga casa de Griselda. Renê liga para 
Griselda e interrompe sua conversa com Guaracy.

Capítulo 53 - Sexta-feira
Guaracy se irrita com Griselda. Vanessa ouve a conversa de 
Renê ao telefone e avisa a Tereza Cristina que seu marido 
está se encontrando com Griselda. Teodora vê Pereirinha 
beijando Tereza Cristina. Guaracy e Esther se aproximam. 
Renê descobre que Tereza Cristina não dormiu em casa.

Capítulo 54 - Sábado
Renê se desespera por notícias de Tereza Cristina. Paulo e 
Vanessa dormem juntos. Letícia coloca Carolina de castigo 
após descobrir o plano da filha. Teodora convence Quinzé a 
sair com ela e Quinzinho. Rafael implora para se aproximar 
de Amália. Renê liga para Griselda.

Atenção: os resumos dos capítulos estão sujeitos a mu-
danças em função da edição das novelas e podem não 
ser enviados pela emissora.
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Monumentos da Capital 
ganham máscaras de proteção

Durante o mês de maio, 16 
monumentos e estátuas espa-
lhados pela cidade de São Paulo, 
ganham máscaras de proteção 
para conscientizar a popula-
ção sobre a importância de usar 
a peça para se proteger contra 
o novo coronavírus. A ação, foi 
iniciada na última terça-feira 
(12), realizada pelo Governo do 
Estado de São Paulo, em parce-
ria com a prefeitura da capital.

Entre os monumentos e 
estátuas que fazem parte da 
ação, estão o Monumento às 
Bandeiras, Estátua da Praça IV 
Centenário, Estátua de Pedro 
Álvares Cabral, Estátua de 
Faria Lima, Estátua de Nicolau 
Scarpa, Estátua de Mário de 
Andrade, Estátua do Borba 
Gato, Monumento Francisco 
de Miranda (Praça do Ciclista), 
Busto de Mário de Andrade, 
Monumento Anhanguera (Tria-
non), Estátua de Luiz Gama 

(Arouche), Estátua de Luiz Lá-
zaro (República), Estátua do 
Índio Caçador (República), Es-
tátua de Adoniran Barbosa e 
Estátua de Baden Pawel.

O uso da máscara pas-
sou a ser obrigatório em todo 
o Estado, a partir do dia 7 de 

maio. Especialistas indicam 
que esta é uma importante me-
dida para prevenção contra a 
COVID-19, pois evita o contágio 
pelos meios de transmissão do 
vírus. Até a última segunda-fei-
ra (11), a doença atingiu 46.131 
pessoas no Estado de São Paulo.
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Monumentos da cidade de São Paulo ganham máscaras de proteção 
(foto do Monumento às Bandeiras na Zona Sul)


