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Capítulo 73 - Segunda-feira
Jacinto acredita que Elvira perdeu a memória. Thomas cas-
tiga Anna e a impede de ficar com Vitória. Tibiriçá orienta 
Piatã. Germana arma para ficar sozinha com Hugo e Licurgo 
quase flagra os dois. Thomas descobre que Joaquim esca-
pou da prisão. Joaquim vai ao encontro de Piatã e afirma ao 
rapaz que eles precisam salvar Anna.

Capítulo 74 - Terça-feira
Piatã, Olinto e Jacira afirmam que ajudarão Joaquim a res-
gatar Anna. Licurgo estranha o comportamento de Germana. 
Hugo diz a Quinzinho que Joaquim escapou da prisão. 
Incentivado por Domitila, Dom Pedro não comparece à 
reunião com os liberais. Amália beija Peter. Elvira despista 
Jacinto, mas acaba presa.

Capítulo 75 - Quarta-feira
Ubirajara permite que Joaquim fique na aldeia com Anna, 
Vitória e Quinzinho até provar sua inocência na suposta 
morte de Elvira. Leopoldina pergunta a Pedro se ele ama 
Domitila. Leopoldina se culpa pelo sofrimento de Anna com 
Thomas. Elvira se disfarça de cigana e reencontra Quinzinho. 
Leopoldina vai ao encontro de Domitila.

Capítulo 76 - Quinta-feira
Leopoldina enfrenta Domitila. Anna conclui que Thomas e 
Fred eram cúmplices. Thomas se insinua para Liu. Anna 
sofre por não poder ficar com Vitória. Bonifácio garante a 
Leopoldina que ficará a seu lado. Amália foge e Peter se pre-
ocupa. Joaquim pede ajuda a Diara.

Capítulo 77 - Sexta-feira
Diara acolhe Joaquim, Piatã, Jacira e Olinto. Peter pede 

ajuda a Libério para encontrar Amália e confessa seu 
amor pela paciente. Amália afirma a Peter que tem medo 
de Sebastião. Peter declara seu amor por Amália e a leva 
para casa. Disfarçado como militar, Olinto chega à casa de 
Thomas e Anna o reconhece.

Capítulo 78 - Sábado
Anna disfarça para que Thomas não perceba a encena-
ção de Olinto. Amália diz a Peter que reconheceu a voz de 
Sebastião. Licurgo reconhece Madame Dalila. Sebastião en-
contra Maximiliano, sem saber que é Olinto. Germana ata-
ca Hugo. Bonifácio tenta aconselhar Leopoldina sobre seu 
casamento. Thomas procura Domitila. Joaquim e Anna se 
encontram.

Capítulo 73 - Segunda-feira
Eliza e Arthur se juntam a Carolina e Pietro. Max aconselha 
Jamaica sobre como se aproximar de Lu. Eliza e Carolina tro-
cam provocações. Lili decide ir ao estúdio de Rafael e acaba 
se encontrando com Germano.

Capítulo 74 - Terça-feira
Carolina comunica à sua equipe que a próxima prova do 
concurso será um editorial romântico. Eliza avisa a Arthur 
que não sabe se conseguirá fazer o editorial. Germano se 
surpreende ao ver, no celular de Dorinha, uma foto de Lili e 
Rafael juntos. Arthur ensaia um beijo técnico com Eliza para 
o editorial romântico. Rafael vê Germano e Carolina em cli-
ma de intimidade.

Capítulo 75 - Quarta-feira
Stelinha e Aparecida convocam Jonatas para jantar na 
casa de Arthur. Fabinho convida Débora para almoçar 
em sua casa que diz a Lili que trabalha com Fabinho na 
Bastille. Jonatas se surpreende quando Jojô lhe diz que 
Eliza está gostando de Arthur. Rafael se sente culpa-
do por ter feito mau juízo de Germano. Rosângela pede 
a Aparecida para não incentivar que Jonatas fique com 
Eliza. Arthur leva Eliza a uma boate. Leila questiona Eliza 
sobre os sentimentos de Jonatas ao vê-la se divertindo 
com Arthur.

Capítulo 76 - Quinta-feira
Carolina fica furiosa quando Lu lhe conta que Arthur e Eliza 
estavam se divertindo na boate. Rosângela pede a Eliza que 
se afaste de Jonatas. Jonatas se oferece para ajudar Leila e 
Jamaica na gravação do concurso. Arthur se prepara para 

encontrar Eliza no concurso, quando Maurice chega à sua 
casa.

Capítulo 77 - Sexta-feira
Maurice diz a Arthur que perdeu seus bens em jogos de 
azar. Florisval liga para uma agência de modelos a procura 
de uma senhora para fingir ser sua mãe. Arthur afasta Eliza 
de Jonatas e pede à menina que se concentre para a prova 
do concurso. Jonatas pergunta a Arthur se ele está interes-
sado em Eliza.

Capítulo 78 - Sábado
Jonatas e Carolina ficam arrasados ao ver o beijo que Arthur 
dá em Eliza. Ao tentar explicar o beijo para Jonatas, o ex-
namorado a esnoba e Eliza sofre. Fabinho leva Lili para co-
nhecer o Flor do Lácio. Montanha e Durão se desentendem. 
Janaína tenta se aproximar de Wesley, mas Bárbara atrapa-
lha. Arthur pensa no conselho de Maurice e tenta seduzir 
Eliza.

Capítulo 79 - Segunda-feira
Esther dá à luz uma menina. Esther convida Guaracy e 
Danielle para serem os padrinhos de sua filha. Rafael é 
condenado, e Amália sofre. Pereirinha fica intrigado ao ver 
Barinski no hotel. Tereza Cristina invade o novo restauran-
te de Renê.

Capítulo 80 - Terça-feira
Tereza Cristina critica o restaurante, e Renê a expulsa do es-
tabelecimento. Rafael consegue um alvará de soltura e mar-
ca um encontro com Amália. Ferdinand invade a mansão 
de Griselda e prende Amália. Rafael chega ao Marapendi 
Dreams. Tereza Cristina finge espanto ao saber do incêndio 

na casa de Griselda. Griselda se desespera ao saber que 
Amália está dentro da casa em chamas.

Capítulo 81 - Quarta-feira
Rafael entra na mansão para salvar Amália. Enzo tenta enga-
nar Barinski para descobrir a verdade sobre as miniaturas. 
Renê comemora o sucesso de seu novo restaurante. Enzo 
consegue informações sobre as miniaturas com Barinski. 
Renê repreende Griselda por não tê-lo avisado do incêndio. 
Enzo e Pereirinha invadem o antiquário e se desesperam 
quando o alarme dispara.

Capítulo 82 - Quinta-feira
Enzo e Pereirinha fogem do antiquário, mas acabam perden-
do as miniaturas. Teodora recupera o tesouro. Antenor afir-
ma que Patrícia ainda está interessada nele. Juan Guilherme 
descobre que Chiara está voltando para o Brasil. Wallace e 
Zuleika voltam de São Paulo. Teodora guarda uma bolsa em 
um armário no aeroporto. Tereza Cristina ameaça armar um 
escândalo no restaurante de Renê, quando Griselda chega.

Capítulo 83 - Sexta-feira
Tereza Cristina exige uma reunião com seus ex-funcionários. 
Pereirinha repreende Enzo. Vilma ajuda Letícia a escolher 
seu vestido de noiva. Pereirinha vê Teodora com seu passa-
porte e confronta a moça. Ferdinand afirma a Álvaro que pre-
tende ficar com Tereza Cristina.

Capítulo 84 - Sábado
Tereza Cristina conta a Crô que foi ao restaurante de Renê 
para causar discórdia entre os funcionários. Renê Junior não 
gosta de ver Fábio olhando para Carol. Griselda se arruma 
como Pereirão para trabalhar na reforma de sua mansão. 
Fred liga para Tereza Cristina. Alex flagra Antenor se decla-
rando para Patricia.

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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