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Capítulo 55 - Segunda-feira
Tonico se revolta ao ver Pedro ovacionado pelo 
povo. Cândida desconfia do comportamento de 
Samuel e Zayla. Isabel e Leopoldina discutem 
com Teresa sobre Augusto e Gastão. Vitória vi-
bra ao encontrar as múmias no terreno de Lota. 
Leopoldina garante a Luísa que não se casará. 
Tonico arma para aproximar Nino de Celestina. 
Leopoldina confessa que sempre soube da liga-
ção entre Luísa e Pedro.

Capítulo 56 - Terça-feira
Leopoldina exige que Luísa convença Pedro a de-
sistir de casá-la. Dumas, Gastão e Augusto che-
gam à casa de Luísa. Nicolau alerta Celestina so-
bre Nino. Lupita garante a Batista que descobriu 
como se livrar de Lota. Tonico humilha Dolores. 
Dumas revela a Teresa, Pedro e Luísa que, tan-
to Gastão quanto Augusto acreditam que des-
posarão Isabel. Leopoldina faz insinuações so-
bre Luísa para Isabel. Guebo conta a Samuel 
que beijou Zayla. Tonico admira Zayla. Nélio elo-
gia Dolores. O bando de Jamil e Guebo rouba 
Borges. Pilar é atingida por um tiro de Borges.

Capítulo 57 - Quarta-feira
Samuel acode Pilar e acusa Borges. Dolores tem 
um mau pressentimento. Teresa insinua a Pedro 
sobre Dumas e Luísa. A Madre avisa a Samuel 
sobre o estado de Pilar, e Guebo conforta o ami-
go. Tonico impede Dolores de visitar Pilar no hos-
pital. Madame Lambert se preocupa com Zayla. 
Pedro, Teresa, Luísa e Dumas explicam a Gastão 
e Augusto que aquele que não se casar com 

Isabel poderá se unir a Leopoldina. Samuel con-
fessa a Zayla que ama Pilar.
 
Capítulo 58 - Quinta-feira
Zayla se desespera, e Samuel afirma que não 
pode mais casar com a moça. Para agradar 
Teresa, Pedro aceita conceder o título de barone-
sa a Lota em troca das múmias. Tonico provoca 
Samuel e Luísa afirma ao amigo que é melhor es-
quecer o passado. Celestina deixa escapar uma 
informação para Nino. Nélio conforta Dolores e 
diz que Pilar está fora de perigo. Pedro apresenta 
a cidade a Gastão e Augusto. Dumas flagra Luísa, 
que saía para encontrar Pedro. Pilar desperta e 
Samuel se declara para a amada.
 

Capítulo 59 - Sexta-feira
Samuel e Pilar reatam seu ro-
mance. Pedro se irrita ao deduzir 
que Luísa não irá a seu encontro. 
Disfarçado, Quinzinho se apresen-
ta como professor de Lota. Vitória 
cuida de Prisca e Hilário. Zayla pro-
voca Pilar. Lota se interessa por 
Quinzinho, e Lupita arma para a ba-
ronesa. Tonico interpela Justina so-
bre Jorge.
 
Capítulo 60 - Sábado
Justina alerta Samuel, e Luísa se pre-
ocupa com a vida do amigo. Pedro 

anuncia que Isabel escolherá seu esposo. Tonico 
ironiza Pedro. Batista e Lupita comemoram o su-
cesso do plano contra Lota. Isabel e Leopoldina 
conhecem Gastão e Augusto. Lupita aconselha 
Nélio a investir em Dolores. Isabel se encanta com 
Gastão, e Teresa não gosta. Zayla ouve quando 
Olu comenta com Cândida sobre a carta de alfor-
ria falsa de Samuel.
 

 
Capítulo 73 - Segunda-feira
Júlio aconselha Arlete a revelar tudo o que sabe 
para Antônia, a fim de livrar Eric. Sandra Helena 
devolve a Pedrinho o dinheiro que faltava para 
complementar o valor roubado por ela. Dom fla-
gra Tânia com Sabine e pergunta à namorada se 
ela o está vigiando. Arlete declara que foi Athaíde 
quem adulterou o laudo do acidente de Mirella.

Capítulo 74 - Terça-feira
Dom confronta Sabine e diz que ela e Tânia es-
tão tramando para separá-lo da família biológi-
ca. Dom termina o relacionamento com Tânia. 
Cristóvão se emociona quando Madalena o 
chama para voltar a morar com ela. Eric acusa 
Athaíde de ter colocado os documentos em sua 
pasta, e pergunta se ele provocou o acidente de 
Mirella.

Capítulo 75 - Quarta-feira
Arlete conta a Pedrinho que denunciou Athaíde. 
Malagueta nega para Antônia qualquer envol-
vimento com os documentos do acidente de 
Mirella. Athaíde demonstra que está assumindo 
a culpa por outra pessoa. Lourenço conta a Eric 
que não foi Athaíde quem cortou os freios do car-
ro de Mirella e revela que o empresário e a filha 
correm risco de morte.

Capítulo 76 - Quinta-feira
Eric comenta com Lourenço que desconfia de que 
Athaíde possa estar protegendo alguém. Dias se 
passam, e Athaíde sai da cadeia. Júlio e Antônia 
se beijam, e a policial confessa ao rapaz que não 
consegue esquecê-lo. Antônia e Domênico se 
acertam e decidem morar juntos. Expedito diz ao 
delegado que recebeu uma denúncia sobre o en-
contro de Timóteo com o mandante da morte do 
perito. Antônia encontra as identidades do perito 
e de sua mulher no envelope em posse de Eric.

Capítulo 77 - Sexta-feira
Júlio fica surpreso quando Nelito conta que 
Antônia irá morar com Domênico. Júlio revela a 
Sandra Helena e Agnaldo que tem uma gravação 
comprometedora de Malagueta. Evandro visita 
Mônica no orfanato e estranha a frieza da mulher. 
Malagueta descobre que Mônica tem um filho.

Capítulo 78 - Sábado
Malagueta conclui que o filho de Mônica tam-
bém é seu filho. Luiza afirma a Pedrinho que 
vai se separar de Eric, e Bebeth ouve. Usando 
um disfarce, Mônica liberta Timóteo da cadeia. 
Eric concorda em conceder a guarda de Bebeth 
para Sabine. Lígia se surpreende quando Sandra 
Helena lhe apresenta Aníbal.

Capítulo 157 - Segunda-feira
José Alfredo diz a Cristina que acredita que 
Silviano seja Fabrício Melgaço. José Pedro acre-
dita ter conseguido o apoio de Maria Clara para 
interceder por ele e Merival junto a José Alfredo. 
Elivaldo discute com Tuane. Zezé ouve quando 
Du e João Lucas comentam sobre Silviano. Téo 
visita Cláudio. Xana decide convidar Antônio para 
morar com ele e Naná. Cora demonstra descon-
trole para Cristina ao falar de José Alfredo. José 
Alfredo expulsa Silviano da mansão.

Capítulo 158 - Terça-feira
Silviano confronta e ofende José Alfredo. 
Maria Marta defende Silviano, e Maria 
Clara questiona a mãe. Xênia troca os 
sapatos de Juliane. Através da câme-

ra instalada na sala de José 
Alfredo, Maurílio ouve quan-
do o Comendador afirma 
que o denunciará à polícia. 
Xênia se irrita com o fracas-
so de seu plano. Cora ouve 
a conversa entre Maurílio e 
Marcão e tenta alertar José 
Alfredo que ele corre risco de 
morte, mas o Comendador 
não lhe dá atenção. Manoel e Kelly 
se aproximam. Enrico e Beatriz comu-
nicam a Cláudio que ele terá alta do 
hospital. Elivaldo, Tuane e Cristina es-
tranham a ausência de Cora.
 

Capítulo 159 - Quarta-feira
Todos esperam Xana se arrumar para ir para 
o sambódromo. Xênia manda Pietro seguir a 
van de Juliane. Começa o desfile da Unidos de 
Santa Teresa. Cristina e Elivaldo tentam acalmar 
Cora. José Alfredo demonstra preocupação com 
Cora. Maurílio se irrita por causa do desfecho de 

seu plano. Cora tenta conversar com Cristina e 
Elivaldo. Começa a apuração das notas das es-
colas de samba e os envolvidos ficam ansiosos.
 
Capítulo 160 - Quinta-feira
Ismael e Lorraine conversam sobre Silviano. José 
Alfredo desconfia que a pessoa que tentou ma-
tá-lo seja o Fabrício Melgaço. Danielle questiona 
Maurílio sobre o que ele fez no Carnaval e ele se 
irrita. Vicente vai ao hospital para saber notícias 
sobre Cora. Lorraine vai à casa de Silviano. Cora 
balbucia algumas palavras no hospital.

Capítulo 161 - Sexta-feira
Vicente consola Cristina. Antoninho e seus ami-
gos comemoram o resultado da apuração. 
Silviano assume para Lorraine o seu amor por 
Maria Marta. José Alfredo desconfia de Silviano. 
Danielle questiona Maurílio sobre o atentado ao 
Comendador. Ismael chama atenção de Lorraine 
por ela ter ido à casa de Silviano. Salvador pede 
Helena em casamento. José Alfredo chama Maria 
Ísis para dormir em sua casa. José Alfredo exi-
ge um teste de DNA dos seus filhos com Maria 
Marta.

Capítulo 162 - Sábado
José Alfredo enfrenta Maria Marta. Maria Ísis ten-
ta acalmar José Alfredo. Vicente se encontra com 
Cristina e Maria Clara fica incomodada. Josué 
conta para José Alfredo que a Lorraine esteve na 
casa de Silviano. José Alfredo resolve fazer exa-
me de sangue nos seus familiares e em Silviano 
para saber o tipo sanguíneo de cada um. Maria 
Clara discute com José Alfredo.

Atenção: os resumos dos capítulos estão sujei-
tos a mudanças em função da edição das nove-
las e podem não ser enviados pela emissora.
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