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Horizontais:

4 (...) FERREIRA 
(Mafalda Jara), 
desde os 
dezasseis anos 
que Jéssica viaja 
pelo mundo, 
tendo já 
percorrido perto 
de 100 países… é 
uma cidadã do 
mundo; 
vendedora na 
Agência de 
Viagens, 
pretende visitar 
todos os países 
do mundo (com 
acento). (7)

7 (...) PINTO (Diogo 
Fragata), órfão 
de pais 
toxicodependent
es que morreram 
de overdose, 
passou a infância 
a saltar de lar em 
lar; apesar de 
não o querer 
admitir, o que 
mais queria era 
ter uma família 
onde se sentisse 
bem mas dadas 
as sucessivas 
experiências 
falhadas 
argumenta que a 
sua vontade é ter 
18 anos para se 
ver livre do lar e 
poder emigrar 
para o 
Luxemburgo. (7)

8 (...) BASTOS 
(Oceana Basílio), 
nasceu na 

Madeira, em 
Curral das Freiras 
onde viveu com 
os pais com 
muitas 
dificuldades; 
funcionária de 
um restaurante 
italiano de 
comida biológica, 
pretende manter 
o passado em 
segredo, fazendo 
os possíveis para 
o esconder de 
Duarte e Manel.
(5)

9 (...) SEQUEIRA 
(Joana Solnado), 
a grande 
antagonista 

nesta trama, para 
além de ser uma 
mulher bonita 
tem uma 
personalidade 
forte, 
determinada e 
destemida; 
pretende Miguel 
e fazê-lo 
esquecer Luísa.
(6)

14 (...) MARREIROS 
(João Reis), filho 
de um dos 
homens mais 
ricos do Algarve, 
irmão de 
Alexandre e 
Isabel, é ex-
cirurgião, dono 

de um 
restaurante 
italiano de 
comida saudável 
e médico local; 
pretende Ajudar 
a irmã a lidar e 
ultrapassar a dor 
de ter perdido 
Sofia. (6)

17 (...) RAMOS (Lia 
Carvalho), veio 
muito nova de 
Trás-os-Montes 
para o Algarve, 
para viver com 
uma avó, uma 
vez que os pais 
não tinham 
condições para a 
criar; é 



Funcionária na 
fábrica de 
embalamento de 
laranjas 
pertencente a 
Maria Paula 
Guerreiro, 
pretende casar 
com Lou e 
conquistar 
Francisco para 
que ele a aceite 
no seio da 
família. (5)

19 (...) OLIVEIRA 
DIAS (Maria João 
Pinho), dirige a 
agência de 
viagens; é casada 
com Gil mas 
pretende mas 
pretende ter 
coragem para se 
divorciar e ajudar 
a mãe a lidar com 
a doença que a 
vai atingir. (5)

20 (...) GALVÃO 
(Maria João 
Abreu), filha de 
um dos homens 
mais ricos do 
Algarve, tanto 
Isabel como os 
irmãos Alexandre 
e Duarte sempre 
tiveram uma vida 
de sonho; tendo 
uma relação com 
o marido João 
distante e pouco 
carinhosa, 
pretende 
encontrar Sofia, 
que desapareceu 
com apenas seis 
anos, para 
recomeçar a 

viver e voltar a 
ter a família 
unida e feliz. (6)

23 (...) SILVA (Inês 
Aires Pereira), é 
filha de 
emigrantes 
ingleses que, há 
mais de trinta 
anos chegaram 
ao Algarve e 
decidiram ficar; 
engenheira 
Alimentar e 
Pugilista nas 
horas vagas, 
pretende 
modernizar a 
"Terra Laranja", 
com produtos 
como filetes de 
atum em azeite e 
canela ou 
Conservas de 
frutas e 
compotas e 
doces artesanais 
com laranja. (6)

25 (...) RITA SOBRAL 
(Joana Ribeiro), 
cresceu em 
Sevilha e quando 
a sua “mãe”, 
vítima de um 
cancro terminal, 
morre, decide 
regressar ao 
Algarve, 
começando a 
trabalhar numa 
clínica de 
reabilitação onde 
conhece Afonso; 
irá trabalhar para 
o lar de 
acolhimento 
como auxiliar de 
educação e 

pretende ser 
verdadeiramente 
amada e sentir 
que pertence a 
uma família. (3)

28 (...) MARREIROS 
(Matilde Serrão), 
cresceu numa 
família que a 
tentou criar, num 
ambiente mais 
feliz e saudável 
possível, 
especialmente 
após a morte 
repentina e 
violenta do seu 
avô Alexandre; é 
estudante e 
frequenta o 5.º 
ano (boa idade 
para fazer as 
Palavras 
Cruzadas do Sabe 
Mais k(que) os 
teus Pais). (8)

32 (...) GOMES - JAY 
C (Rui Melo), 
nasceu e cresceu 
no Algarve, de 
onde nunca saiu; 
“faz tudo” no 
resort e na casa 
da família 
Marreiros, 
pretende Manter 
o emprego e uma 
vida simples e 
tranquila; 
quando descobrir 
que é traído, irá 
tentar perdoar a 
mulher e manter 
o casamento. (7)

33 (...) DIAS (Dinarte 
Branco), 
sonhador, 

espírito livre e 
criativo, nunca 
acaba nada do 
que começa; 
pretende 
inventar algo que 
mude não só a 
sua vida e a de 
Alice, como o 
próprio mundo; 
pretende manter 
o casamento com 
Alice. (3)

34 (...) OLIVEIRA 
(Rosa Do Canto), 
viúva, casou 
muito cedo com 
o único homem 
de quem gostou 
e dele teve duas 
filhas, São e 
Alice; auxiliar e 
cozinheira no lar 
de acolhimento, 
pretende 
acompanhar e 
cuidar dos jovens 
do lar de 
acolhimento, 
ajudar as filhas e 
ultrapassar a 
doença de que 
será vítima (com 
acento). (7)

35 (...) GUERREIRO 
(Albano 
Jerónimo), irmão 
de Filipe e filho 
de Maria Paula e 
do falecido 
Horácio, que 
morreu vítima de 
doença 
prolongada; 
pretende 
recuperar o amor 
de Luísa e 
construir no 



Algarve o 
negócio que 
sempre sonhou, 
um eco resort de 
sucesso que se 
enquadre no seu 
espírito livre. (6)

36 (...) VAZ (João 
Baptista), filho de 
Francisco, irmão 
mais novo de 
Lou, é um 
trabalhador 
exemplar num 
dos hotéis da 
família Marreiros 
e acumula 
prémios; 
pretende fazer 
com que São se 
divorcie para 
ficar com ele. (5)

37 (...) VELOSO (Inês 
Aguiar), é filha de 
pai alcoólico e 
desde cedo que 
viveu num 
quadro de 
violência familiar 
que culminou na 
morte da mãe, 
espancada por 
este; muito 
amiga de Guilhas 
e de Joana, 
pretende Ter 
uma família. (4)

Verticais:

1 (...) 
MASCARENHAS 
(Marco Delgado), 
é dono de clubes 
de golf no 
Algarve e, mais 
tarde, na África 
do Sul; acumula 

negócios ilícitos, 
explorando uma 
rede de jogo 
ilegal que leva a 
cabo numa 
abandonada 
adega que 
pertencia ao seu 
avô (com 
acento). (2)

2 (...) PAULA 
MARTINS 
GUERREIRO (Rita 
Blanco), viúva, 
perdeu o marido 
Horácio, vítima 
de doença 
prolongada, três 
anos antes do 
início da história; 
dona de vários 
hectares de 
pomares de 
laranjas e de uma 
empresa de 
produção de 
citrinos, 
pretende assumir 
o amor com João, 
ajudar os filhos a 
encontrarem o 
seu caminho e, 
em especial, 
ajudar a que 
Miguel seja 
inocentado. (5)

3 (...) MARREIROS 
(Mónica Calle), 
sempre viveu 
para o marido e 
filhos e teve um 
casamento sem 
sobressaltos, até 
ao momento em 
que o Alexandre 
foi assassinado… 
mantém curtos 
casos 

extraconjugais 
com rapazes 
atraentes e bem 
mais jovens que 
ela. (6)

4 (...) GALVÃO 
(António Capelo), 
filho de um 
construtor 
abastado, casou 
novo com Isabel, 
mais por 
interesse que por 
amor; pretende 
manter a imagem 
de homem sério 
e íntegro, de 
família e manter 
em segredo a 
relação com 
Maria Paula (com 
til). (4)

5 Personagem 
interpretada por 
Débora 
Monteiro, 
trabalha no 
resort da família 
Marreiros; 
casada com 
Jacinto e 
aproveita-se da 
sua ingenuidade 
para o trair; 
pretende ser 
uma cantora 
famosa e gravar 
um disco e 
manter em 
segredo a relação 
adúltera com 
Vasco (com til).
(3)

6 (...) MARQUES 
(Bárbara Norton 
de Matos), filha 
única de um casal 

da classe média, 
sempre foi 
apaixonada por 
animais; dirige o 
Porto d’Abrigo -
Centro de 
Reabilitação de 
Espécies 
Marinhas e 
pretende tirar 
Vicente do lar e 
constituir uma 
família feliz com 
ele. Entender-se 
com Henrique
(com acento). (6)

10 Personagem 
interpretada por 
Tiago Teotónio 
Pereira, apesar 
de fiel a Laura, 
nem sempre 
consegue 
controlar a sua 
veia de 
engatatão 
romântico; dono 
de uma loja de 
material de praia, 
pretende 
conseguir reunir 
dinheiro 
suficiente para 
abrir um grande 
night club, à 
imagem dos que 
aprecia em Ibiza.
(3)

11 (...) GUERREIRO 
(Miguel Nunes), 
filho mais novo 
de Maria Paula e 
do falecido 
Horácio; É um 
advogado de 
causas e, apesar 
de ter trabalhado 
num dos 



melhores 
escritórios de 
advocacia de 
Lisboa, decide 
voltar ao Algarve 
para trabalhar 
por conta própria 
e ajudar os mais 
desfavorecidos.
(6)

12 (...) MARREIROS 
(Pedro Sousa), 
com a morte do 
pai, acalenta a 
ilusão de poder 
vir a ficar à frente 
dos negócios da 
família mas a 
mãe 
Reconhecendo 
maior capacidade 
a Luísa (com 
acento). (5)

13 (...) VAZ (Adriano 
Luz), há catorze 
anos a mulher, 
Ofélia, cansou-se 
de viver com ele 
e trocou-o por 
um nórdico 
milionário; chefe 
de pessoal na 
fábrica de 
embalamento de 
laranjas 
pertencente a 
Maria Paula 
Guerreiro, 
pretende manter 
os filhos perto de 
si e guardar tudo 
até o último 
tostão. (9)

15 (...) MARREIROS 
(Rui Morisson), 
C.E.O. do grupo 
Marreiros, 

edificou um dos 
maiores resorts 
do Algarve, foi 
assassinado no 
primeiro 
episódio. (9)

16 (...) GALVÃO 
(Cláudia Vieira), 
irmã mais velha 
de Afonso e Bé, 
dirige uma casa 
de acolhimento; 
pretende ter de 
volta a mãe feliz 
e atenciosa que 
conhecia, 
assegurar um 
futuro feliz para 
os miúdos que 
acolhe, bem 
como todas as 
pessoas de que 
gosta, 
negligenciando 
as suas próprias 
necessidades… 
porém, vai 
finalmente 
perceber que 
também quer 
viver apaixonada.
(6)

18 (...) MARREIROS 
(Inês Herédia), é 
a filha mais nova 
de Leonor e 
Alexandre. Tinha 
dezassete anos 
quando o pai 
morreu na África 
do Sul; pretende 
ter uma carreira 
musical e dá 
aulas de música 
na fundação 
“Amor de Sofia” 
(com acento). (5)

21 Personagem 

interpretada por 

Bárbara 

Lourenço, tinha 

11 anos quando a 

sua irmã Sofia 

desapareceu e, 

apesar de ser 

ainda muito 

jovem, a sua 

maturidade e 

forte estrutura 

mental fizeram 

com que fosse o 

elemento da 

família que 

melhor lidou com 

a tragédia; 

pretende ser 

uma designer de 

jóias reconhecida 

nacional e 

internacionalmen

te e conseguir 

ultrapassar o 

medo em relação 

as relações 

amorosas e à 

maternidade 

(com acento). (2)

22 (...) MARREIROS 
(Margarida Vila-
Nova), boa 
pessoa, justa, 
doce, fiel aos 
seus, humilde 
mas firme e 
assertiva quando 
assim tem de ser, 
na sequência da 
morte do pai, foi 
designada C.E.O 
do grupo 

Marreiros… o 
amor da sua vida 
é Miguel (com 
acento). (5)

24 (...) GALVÃO 
(José Mata), 
passou a infância 
e parte da 
adolescência no 
Algarve, onde era 
um dos melhores 
amigos de Miguel 
e Zé; vive em 
Miami e 
pretende 
libertar-se do 
peso que tem de 
ser a última 
pessoa da família 
a ter visto Sofia 
antes do seu 
desaparecimento
. (6)

26 Personagem 
interpretada por 
Ricardo Viegas, 
um miúdo com 
um passado 
tumultuoso, o pai 
é um pequeno 
assaltante que 
passa mais 
tempo na prisão 
que fora dela; 
gostava de ser 
famoso, o que 
começa com uma 
brincadeira na 
internet, de 
vídeos 
publicados, 
rapidamente se 
torna um 
youtuber 
famoso. (7)

27 (...) RIBEIRO 
(António Pedro 



Cerdeira), 
excelente 
profissional, 
extrovertido, 
romântico, 
carinhoso, é 
veterinário no 
Porto d’Abrigo, 
no Algarve e 
pretende 
conquistar 
Mónica 
(contracenando 
com AUGUSTO, 
fez referência a 
este site de 
Palavras 
Cruzadas). (8)

29 (...) LOPES 
(Frederico 
Barata), os 
problemas na sua 
vida começaram 
a surgir quando a 
mãe, dois anos 
depois de ficar 
viúva, decide 
casar com um 
homem alcoólico 
e violento que 
nunca o aceitou 
como filho; 
tratador de 
cavalos na 
herdade da 
família Galvão, 
pretende fazer as 
pazes com o 
passado. (5)

30 (...) RIBEIRO 
(Manuel Cavaco), 
reformado, gosta 
de fazer Palavras 
Cruzadas e é um 
leitor ávido, mas 
recusa 
terminantemente 
recorrer aos 

livros digitais, 
não os 
considerando 
livros de 
verdade… é 
infoexcluído. (7)

31 (...) MANUEL DA 
COSTA ALVES 
(D8-Diogo 
Valente), nascido 
no seio de uma 
família 
disfuncional, 
num bairro social 
em Lisboa, é o 
mais novo de 2 
irmãos, todos 
eles de pais 
diferentes; 
grande amigo de 
Guilhas, com 
quem partilha o 
gosto pela 
música e pelo 
mundo dos 
bloguers, criando 
um blog com 
vídeos, pretende 
vingar na vida, 
ser reconhecido 
pelo seu trabalho 
como Rapper e 
intimamente
(com acento). (5)

32 (...) NUNES 
(Joana Lucas), a 
mais velha de 
três irmãos, está 
no lar por 
decisão da mãe 
que, tendo fracos 
recursos 
financeiros, 
optou por se 
concentrar nos 
dois irmãos; 
pretende mostrar 
que consegue 

ultrapassar 
qualquer 
dificuldade que 
lhe apareça à 
frente e terá um 
choque quando 
descobrir que 
herdou uma 
fortuna. (5)

35 (...) BASTOS 

(Lourenço 

Mimoso), muito 

próximo e 

cúmplice da mãe, 

pretende perdoá-

la por esta lhe ter 

mentido sobre o 

seu passado e 

conseguir entrar 

em Medicina e 

tornar-se 

médico. (5)


