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Capítulo 103 - Segunda-feira
Leopoldina sofre com a notícia da gravidez de Domitila. 
Thomas ameaça Fred. Ubirajara desafia Piatã. Anna conver-
sa com Quinzinho sobre Elvira. Idalina e Matias temem que 
Sebastião castigue Cecília. Thomas e Miss Liu se enfrentam. 
Greta tenta fazer intriga contra Diara. Elvira se junta aos pi-
ratas para salvar Fred e Miss Liu. Wolfgang critica Diara por 
querer impedir Ferdinando de se aproximar de Greta. Os pi-
ratas invadem o navio inglês.

Capítulo 104 - Terça-feira
Os piratas lutam contra a tripulação inglesa. Elvira tenta liber-
tar Fred e Miss Liu. Jacira exige que Ubirajara deixe a aldeia. 
Amália tem uma lembrança de seu passado e implora que 
Peter a ajude a lembrar de tudo. Piatã reclama por Jacira ter 
criticado Ubirajara. Fred e sua tripulação fogem de outro na-
vio inglês. Thomas e Anna recebem uma convocação para 
comparecer à Embaixada Inglesa.

Capítulo 105 - Quarta-feira
Anna e Joaquim sofrem com a convocação para a audiê-
ncia. Bonifácio se entristece com a frieza de Leopoldina. 
Madre Assunção sugere que Peter e Amália conversem com 
Chalaça. Cecília fica animada com a entrevista de Germana. 
Anna e Joaquim se despedem. Greta vai atrás de Ferdinando 
e os dois ficam juntos. Thomas leva Anna e Vitória para sua 
casa. Idalina teme a volta de Sebastião. Olinto é cercado por 
jagunços. Anna enfrenta Thomas.

Capítulo 106 - Quinta-feira
Joaquim se desespera e Dom Pedro o consola. Olinto é pre-
so pelos jagunços. Ferdinando e Greta voltam para casa e a 
austríaca provoca Diara. Sebastião volta para a cidade e des-
cobre sobre o casamento de Cecília. Matias não deixa Idalina 
ser castigada por Sebastião. Ubirajara vê Olinto preso. 
Licurgo e Gonçalves Ledo vencem a eleição para deputado. 

Hassan e Jacinto temem ser enganados por Elvira. Thomas 
e Joaquim duelam.

Capítulo 107 - Sexta-feira
Joaquim desarma Thomas. Nívea vê Anna pegar um docu-
mento no escritório. Cecília, Libério e Peter socorrem Matias 
e Idalina. Elvira sabota a comida dos piratas. Idalina cuida 
de Matias. Ferdinando deixa a casa de Wolfgang e Greta fica 
enfurecida. Leopoldina impede que Bonifácio saia do palá-
cio. Benedita chega à casa de Domitila e anuncia sua gravi-
dez a Dom Pedro.

Capítulo 108 - Sábado
Benedita se surpreende com a gravidez de Domitila. Wolfgang 
se incomoda com a recusa de Diara em falar sobre o roman-
ce de Greta e Ferdinando. Elvira arma para escapar dos pira-
tas. Piatã sai com os guerreiros da tribo para salvar Ubirajara 
e Olinto, e coloca Jacira no comando da aldeia. Germana e 
Hugo impedem Licurgo de voltar a cozinhar. Sebastião reco-
nhece a mãe de Libério. Nívea entrega a Anna o recado de 
Joaquim. Dom Pedro protege Benedita de Domitila.

Capítulo 103 - Segunda-feira
Peçanha avisa a Duarte que eles deverão aguardar Eliza ga-
nhar o concurso para então mandar prendê-la. Eliza admira 
a voz de Jonatas, que canta em um karaokê. Carolina pro-
grama um jantar entre Germano e as finalistas do concur-
so, e Arthur desconfia. Carolina confidencia a Pietro que, se 
Eliza for filha de Germano, terá sua última chance de des-
classificar a modelo do concurso.

Capítulo 104 - Terça-feira
Cascudo avisa a Jeniffer que usará o dinheiro que ganhou de 
Edgar para fugir. Durão agride Cascudo novamente e Montanha 
o denuncia para a polícia. Arthur manda para Carolina um uni-
forme da Excalibur, já se considerando o vencedor da aposta. 
Chega o dia da final do concurso. Montanha conta a Jeniffer 
que levou Cascudo ao médico. Começa a votação dos jurados.

Capítulo 105 - Quarta-feira
Eliza vence o concurso Garota Totalmente Demais. Germano 
e Lili parabenizam Eliza. Carolina comenta com Pietro que 
falará com Lili antes que Eliza assine o contrato com a revis-
ta. Gilda se surpreende quando Germano lhe diz que já sabe 
que é pai de Eliza. Gilda garante a Eliza que não irá se sepa-
rar de Dino. Débora se entristece ao perceber que Fabinho 
está interessado em Cassandra. Carolina revela a Lili que 
Germano e Gilda tiveram uma filha.

Capítulo 106 - Quinta-feira
Natasha comenta com Jojô que Arthur está fascinado por 
Eliza, e torce para ele não decepcionar a modelo. Fabinho 
convida Cassandra para sair, e Débora se entristece. Arthur 
e Eliza se beijam. Eliza diz a Arthur que deixará sua casa. 
Germano se surpreende ao ouvir de Lili que ele é pai de Eliza.

Capítulo 107 - Sexta-feira
Lili discute com Germano e avisa ao ex-marido que não pre-
judicará Eliza. Eliza assina o contrato e se torna a Garota 
Totalmente Demais. Eliza comunica a Cida que irá para um 
hotel. Pressionada, Carolina redige sua carta de demissão 
da revista Totalmente Demais. Dino e Peçanha surgem no 
apartamento de Arthur com a intenção de prender Eliza.

Capítulo 108 - Sábado
Germano conta a Fabinho que Eliza é sua irmã. Dino chan-
tageia Eliza e exige o dinheiro que a modelo ganhou no con-
curso em troca de sua liberdade. Germano procura Eliza, 
mas Arthur avisa que ela não mora mais em sua casa. 
Wesley defende Montanha e acaba sendo atropelado por 
Durão e Machado. Na prisão, Eliza afirma que é inocente.

Capítulo 109 - Segunda-feira
Todos se assustam ao ver Joana, a irmã gêmea de Marcela, 
mas Íris desconfia da moça. Teodora cuida de Quinzé. 
Danielle procura Beatriz. Wallace anuncia que Leandro já 
está pronto para lutar, e Dagmar se orgulha. Antenor fica im-
paciente à espera da reportagem sobre Tereza Cristina. O re-
pórter liga para Tereza Cristina.

Capítulo 110 - Terça-feira
Tereza Cristina manda o repórter ir à sua casa e dispensa 
seus empregados. Vilma conta para Juan Guilherme que 

Chiara convidou Letícia para jantar. Alexandre flagra Patrícia 
e Antenor se beijando. Celeste avisa a Griselda que Tereza 
Cristina pediu para ficar sozinha em casa. O repórter chega 
à casa de Tereza Cristina.
 
Capítulo 111 - Quarta-feira
Griselda observa a casa de Tereza Cristina e vê Renê Junior 
se aproximar. Paulo percebe a preocupação de Esther 
com Vitória. Crô cuida de Tereza Cristina. Enzo conta para 
Pereirinha que Tereza Cristina possui um segredo ainda 
maior do que o que foi revelado. Patrícia decide voltar a mo-
rar com a mãe. Renê Junior pede que Renê volte para casa.
 
Capítulo 112 - Quinta-feira
Renê promete que pensará no pedido de Renê Junior. Griselda 
expulsa Teodora de sua casa. Joana pede para falar com o di-
retor do hospital onde Marcela morreu. Antenor pede Patrícia 
em casamento. Patrícia marca um encontro com Alexandre. 
Louzada avisa a Joana que a enfermeira que viu a última pes-
soa que esteve com Marcela desapareceu. Beto deixa Tereza 
Cristina furiosa ao chamá-la pelo sobrenome de sua mãe.
 
Capítulo 113 - Sexta-feira
Tereza Cristina acusa Beto de perseguição. Paulo afirma que 
nada mudará a relação que tem com a irmã. Deborah confes-
sa estar apaixonada por Quinzé. Vilma apoia Juan Guilherme 
para levar Chiara ao médico. Joana mostra a foto de Tereza 
Cristina em seu disfarce para Álvaro. Patrícia termina o na-
moro com Alexandre. Tereza Cristina procura Griselda.

Capítulo 114 - Sábado
Griselda imobiliza Tereza Cristina. Celina avisa a Danielle que 
quer Pedro Jorge de volta. Daniel ouve Álvaro e Íris falan-
do sobre um outro segredo de Tereza Cristina, e conta para 
Antenor. Tereza Cristina marca um encontro com Pereirinha. 
Os comparsas de Ferdinand seguem Antenor. Pedro Jorge 
ouve Danielle e Beatriz conversando sobre Vitória. Antenor é 
sequestrado, e Daniel alerta Griselda.

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

Fotos: Divulgação


