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Capítulo 109 - Segunda-feira
Dom Pedro exige que Benedita permaneça no solar e 
Domitila se enfurece. Thomas e Sebastião conspiram con-
tra Dom Pedro. Bonifácio descobre novas pistas contra 
Sebastião e Thomas. Schultz sugere que Wolfgang converse 
com Ferdinando sobre Greta. Jacira se preocupa com Piatã. 
Dom Pedro se enfurece com a discussão entre Domitila e 
Benedita. Leopoldina e Joaquim comemoram o aniversário 
de Bonifácio. Domitila perde seu bebê.

Capítulo 110 - Terça-feira
Domitila proíbe Rosa de contar a Dom Pedro que perdeu 
o bebê. Leopoldina ironiza a gravidez de Benedita e Dom 
Pedro se irrita. Jacira encontra o que sobrou do acampa-
mento dos pistoleiros e recolhe as armas dos guerreiros. 
Benedita ameaça Domitila. Jacira organiza as índias para 
salvarem os guerreiros da tribo. Leopoldina invade a casa de 
Thomas e exige ver Anna.

Capítulo 111 - Quarta-feira
Thomas manda Nívea chamar Anna para falar com Leopoldina. 
Quinzinho tenta mostrar a Joaquim o quarto com os segredos 
de Thomas. Licurgo decide voltar a cozinhar. Elvira se vê cer-
cada pelos piratas. Bonifácio questiona Dom Pedro sobre o 
filho que Benedita está esperando. Idalina garante a Cecília 
e Libério que eles não são irmãos. Wolfgang decide sair de 
casa. Leopoldina recebe as cartas que Pedro enviou para 
Domitila e desmaia na frente de Bonifácio e Joaquim.

Capítulo 112 - Quinta-feira
Bonifácio e Joaquim se prontificam a descobrir quem enviou 
as cartas para Leopoldina. Anna consegue uma prova con-
tra Thomas e a entrega para Joaquim. Greta muda a arruma-
ção da casa e afirma a Diara que a casa de Wolfgang ago-
ra é dela. Dom Pedro tenta se desculpar com Leopoldina. 
Sebastião invade o jornal e manda prender Libério.

Capítulo 113 - Sexta-feira
Diara manda os empregados expulsarem Greta e Schultz 
de sua casa. Joaquim vê Sebastião levar Libério e prome-
te ajudar Cecília. Ubirajara apanha dos jagunços e Piatã ten-
ta energizá-lo. Miss Liu solta Elvira. Benedita conta para Dom 
Pedro que Domitila perdeu o bebê. Ferdinando volta à casa 
de Wolfgang e solicita falar com Greta. Joaquim entrega a 
Chalaça a carta de Thomas que pegou com Anna.

Capítulo 114 - Sábado
Chalaça garante a Joaquim que Domitila será desmascara-
da. Ferdinando se recusa a ficar com Greta. Vitória passal 
mal durante a noite e Thomas não deixa Anna cuidar da fi-
lha. Leopoldina tenta ajudar Libério. Joaquim entrega a Dom 
Pedro as cartas escritas por Domitila. Chalaça aparece no 
solar e Domitila se desespera. Joaquim conta o plano de 
Chalaça para Leopoldina. Dom Pedro decide ir escondido 
até o solar e ouve a conversa entre Domitila e Chalaça.

Capítulo 109 - Segunda-feira
O médico comunica a Rosângela que Wesley precisará pas-
sar por uma cirurgia. Rosângela responsabiliza Montanha 
pelo que aconteceu com o filho e pede ao professor que 
saia do hospital. Dorinha avisa a Carolina da prisão de Eliza. 
Germano chega à delegacia e revela a Eliza que é seu pai.

Capítulo 110 - Terça-feira
Germano diz a Eliza que fez o teste de DNA para compro-
var sua paternidade e pede à filha que o deixe cuidar dela. 
Lorena publica a prisão de Eliza em seu site. Germano agri-
de Dino e discute com a polícia. O empresário é preso por 
desacato à autoridade. Wesley diz a Jonatas que não sente 
suas pernas. Gilda questiona Dino sobre a prisão de Eliza.

Capítulo 111 - Quarta-feira
Gilda descobre que Dino é o responsável pela prisão de 
Eliza. Fabinho conta a Cassandra que Eliza é irmã dele. 
Peçanha é obrigado a libertar Eliza e Germano. Carolina or-
dena que os funcionários da Excalibur pintem a agência. 
Dino ameaça Eliza com um revólver. Dino e Arthur se enfren-
tam, e a arma acaba disparando.

Capítulo 112 - Quinta-feira
Dino fica ferido e é levado para o hospital. Eliza diz a Arthur 
que ele salvou sua vida. Peçanha combina com o carcerei-
ro a fuga de Dino. Rosângela pede desculpas a Montanha. 
Cordeiro mostra a Gilda as notas promissórias assinadas por 

Dino e diz que irá se apoderar de seu bar. Cordeiro anuncia a 
Gilda e Eliza que Dino fugiu.

Capítulo 113 - Sexta-feira
Eliza convida Gilda para morar com ela, e a mãe promete 
pensar. Débora acusa Cassandra de nunca ter se importado 
com seus sentimentos. Cassandra termina seu relacionamen-
to com Fabinho por causa de Débora. Carolina se despede 
de sua equipe e é aplaudida pelos funcionários. Lorena anun-
cia que é a nova diretora de redação da Totalmente Demais.

Capítulo 114 - Sábado
Lorena comunica a Pietro que irá mantê-lo em sua equipe. 
Lili diz a Eliza que sente orgulho dela. Débora afirma que 
Cassandra não precisava ter terminado com Fabinho por 
sua causa. Arthur informa a Max que ele será assistente de 
Carolina. Eliza e Gilda decidem procurar um bar para alugar 
no Bairro de Fátima. Carolina pergunta a Arthur se Eliza sabe 
da aposta feita entre os dois.

Capítulo 109 - Segunda-feira
Tereza Cristina pede socorro a Antenor. Patrícia decide 
usar seu celular antigo para que Alexandre não possa mais 
contatá-la. Daniel ouve Álvaro e Íris falando sobre um ou-
tro 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.

Capítulo 110 - Terça-feira
Griselda se desespera por notícias de Antenor. Pedro Jorge 
implora que Danielle o tire da casa de Celina. Danielle re-
vela a Esther que Beatriz e Guilherme são os pais biológi-
cos de Vitória. Mônica avisa a Teodora que Quinzinho pode 

dormir com ela. Pedro Jorge fala para Henrique que ele tem 
uma irmã. Celina confronta Beatriz sobre sua relação com 
Guilherme. Ferdinand e seus comparsas libertam Antenor, 
mas atiram em direção ao rapaz.

Capítulo 111 - Quarta-feira
Antenor cai em um precipício. Griselda tem um mau pressen-
timento. Caçadores encontram Antenor, e avisam a Patrícia. 
Danielle descobre que Mônica usou a doença de Henrique 
para conseguir a guarda de Pedro Jorge. Celina garan-
te para o marido que acabará com a carreira de Danielle. 
Esther decide ficar na Fio Carioca.

Capítulo 112 - Quinta-feira
Griselda cuida da internação de Antenor e faz graves acu-
sações contra Tereza Cristina. Juan afirma a Vilma que des-
cobrirá se Chiara tentou enganá-lo. Beatriz procura Esther. 
Ferdinand combina com um de seus comparsas para entrar 
no hospital. Patrícia se declara para Antenor, que lhe pede 
perdão. Guaracy fala para Esther que vai atrás de Beatriz. 
Tereza Cristina se assusta ao ver Joana em sua casa.

Capítulo 113 - Sexta-feira
O comparsa de Ferdinand é impedido de invadir o quarto de 
Antenor. Beatriz avisa a Esther que ficará com Vitória. Griselda 
flagra o comparsa de Ferdinand no hospital. Danielle liga 
para Esther. Celina leva Beatriz para falar com Beto Junior e 
Gouveia. Jackeline se oferece para trabalhar no Tupinambar. 
Guaracy constata que Esther foi embora com Vitória.

Capítulo 114 - Sábado
Gouveia explica para Beatriz e Celina como será o processo 
que enfrentarão. Beto entra em contato com Esther, e Guaracy 
fica perplexo ao saber que Beatriz denunciou Danielle. Alice 
estranha a depressão de Íris. Pereirinha dispensa Tereza 
Cristina, que fica furiosa. Griselda consola Guaracy, e os dois 
acabam se beijando. Guaracy revela a Paulo que Esther fu-
giu porque a mãe biológica de Vitória quer afastá-la da filha.

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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