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SINOPSE DO PROJETO

Essa é uma história de mistério e violência. Um thriller sobrenatural com 

elementos de road movie e terror, que será contado através de personagens 

em duas épocas distintas.

Almas é uma pequena cidade com clima quente e árido, e uma população tão 

religiosa quanto esquisita. Viveu seu auge nos anos 60 e 70 com o garimpo, 

mas há muitos anos nada de valor aparece na região.

Em 1972 Jamil é dado como morto, deixando a mulher gravida e com um filho 

pequeno para criar. O que ninguém esperava, era que na verdade Jamil 

forjou a própria morte, para poder fugir com sua amante de 15 anos de 

idade, Cristina. Eles tramam contra o padrasto dela, um garimpeiro que a 

explorava e lhe roubam dinheiro e três diamantes que ele escondia antes 

de mata-lo.

Na fuga, escondem os diamantes e fogem com o dinheiro.

Após 18 anos, Jamil descobre que está doente e condenado a morte. Eles 

procuram a velha Dorcas, que com sua magia negra faz um trabalho para 

preservar a alma de Jamil, fazendo com que ele possa encarnar em alguém 

com o mesmo sangue.

Eles então armam de voltar para Almas, Cristina carregando um pingente 

com a alma de Jamil, para ele encarnar em seu filho Mateus, com o intuito 

de usar o corpo do jovem como meio de chegar até os diamantes.

Mateus, um mecânico tranquilo e de boa índole, vai mudar radicalmente o 

seu comportamento, fazendo com que todos na cidade desconfiem que algo de 

estranho está acontecendo, principalmente levantando suspeitas em sua 

noiva, Clara.

A pacata vida em Almas irá se transformar, com uma historia de ambição, 

magia negra, violência e sexo, que vai mexer com o presente e o passado 

dos moradores, mudando suas vidas para sempre.



EPISÓDIO 01

Em 1972, Jamil finge a própria morte ao fugir com sua jovem amante de 15 anos, 

Cristina. Para isso, eles armam o assassinato do padrasto dela e roubam-lhe 

dinheiro e três  diamantes.

Dezoito anos depois, na pacata cidade de Almas, somos apresentados à família 

abandonada por Jamil, que ainda sofre os efeitos de sua partida quase duas 

décadas atrás. A viúva, Judith, leva uma vida solitária e se agarra à re-

ligião, só confiando no Padre Afonso. Seu filho, Mateus, um jovem trabalhador 

e responsável, também tem na religião um refúgio. Renega a vida boêmia que o 

pai levou e junto com sua noiva, Clara, se guarda para depois do casamento. 

A filha, Maria, que quando o pai partiu estava na barriga da mãe, foi da 

família quem puxou o lado inquieto e controverso do pai. Na véspera de com-

pletar a maioridade, ela foge de casa, para desespero da mãe.

Mas o desaparecimento de Jamil não afetou apenas sua família. Tem também Seu 

Pedro, que era seu melhor amigo e com quem Mateus divide os trabalhos na ofi-

cina mecânica. 

Essas histórias, separadas por quase vinte anos, serão contadas de forma não 

linear. Este primeiro episódio deixa em aberto a possível morte de Jamil em 

1972, e mostra que, em 1990, Maria e seu amigo Murilo talvez estejam correndo 

perigo no mesmo local em que Jamil forjou sua morte, quando seu corpo desapa-

receu nas aguas de um rio.

EPISÓDIO 02

Tanto Padre Afonso quanto Seu Pedro chegam tarde demais para evitar a morte 

de Jamil pelos garimpeiros, que buscavam vingança pela morte de um deles. Na 

Pousada da Dorcas, enquanto acompanha os trabalhos de magia negra da velha 

bruxa, Cristina aguarda angustiada por Jamil, que não aparece.

No bar de Geraldo, Pedro relembra com amargor do dia em que o amigo desapare-

ceu. Acaba passando do ponto e precisa ser resgatado por Mateus, que é con-

fundido com o pai pelo velho mecânico.

Foto ilustrativa de Jamil durante
o assassinato do padrasto de Cristina.

SINOPSES DOS EPISÓDIOS:



EPISÓDIO 03

Jamil recebe cuidados da Dorcas e conta para Cristina que não conseguiu 

salvar os diamantes.

Mateus demonstra preocupação com o sumiço da irmã. Apesar de não ser 

nenhuma novidade, dessa vez ela está demorando para aparecer.

Em um acampamento de garimpeiros, Maria e Murilo estão sendo mantidos 

como reféns. O desespero de ambos é nítido, mas Maria parece receber 

um tratamento especial do líder deles, Roque, que por uma coincidência 

do destino, é filho do velho garimpeiro, que foi assassinado pelo pai 

de Maria. 

Judith se lamenta para o Padre Afonso. Ela acredita que, apesar de seus 

inúmeros defeitos, a morte de Jamil foi muito ruim para os filhos. 

Principalmente para Maria, que teria um comportamento rebelde graças 

a ausência desta figura paterna. 

Ao ir buscar a noiva na escola, Mateus se encontra com Dora, que de-

monstra ter duas caras ao tratá-lo de forma diferente do que havia dito 

anteriormente para sua noiva.

Na pensão da Dorcas, mesmo sem o diamante, Jamil traça um plano com 

Cristina para a fuga deles.

Enquanto isso, vemos que a situação de Maria e Murilo é a pior pos-

sível: Ele está sendo violentado por vários homens enquanto ela chora 

desesperada. O plano deles de buscar liberdade e conhecer o mundo de-

finitivamente deu muito errado.

Desesperada com o sumiço da filha, Judith procura a ajuda do filho e do Padre. 

Contra a vontade da mãe, Mateus procura o delegado para contar sobre o desa-

parecimento de sua irmã e ficamos sabendo que ela fugiu com Murilo, filho do 

próprio delegado Maciel.

Clara é abordada por Dora, a diretora da escola em que ela leciona, e se inco-

moda com as insinuações que ela faz em relação ao seu noivado com Mateus.

Já de madrugada, Cristina tem dificuldade em dormir quando é surpreendida por 

um barulho. Ao acender a luz ela vê Jamil, que está ferido porém vivo.

Foto ilustrativa de Mateus quando fica
sabendo que sua irmã fugiu com Murilo.



EPISÓDIO 04

Mateus está muito irritado com a incompetência do delegado no caso do 

sumiço de sua irmã.

Em um luxuoso quarto de hotel, Cristina está com um homem mais velho. 

Ele avança pra cima dela quando Jamil irrompe pela porta e o agride vi-

olentamente. Depois ele ameaça expor a traição do homem (o que acaba-

ria com sua carreira política), a menos que ele pague uma boa quantia.

No cativeiro, Maria é abordada pelo líder dos garimpeiros. Ele promete 

ajudá-la se ela “cooperar” com ele. No rosto dela vemos uma mistura de 

nojo e desespero.

Novamente em um quarto de hotel, agora a companhia de Cristina é um 

rapaz jovem e bonito. Ela faz sexo oral nele quando são interrompidos 

por um homem mascarado que sai de dentro do armário. Logo o rapaz per-

cebe a cumplicidade entre Cristina e o homem e se dá conta de que é um 

golpe. Ele está para se casar com uma mulher rica e bem mais velha e, 

se não atender aos pedidos do casal, seus planos irão por água abaixo. 

Mateus viaja pelas cidades vizinhas à procura da irmã, mas sem suces-

so. Ele então retorna a Almas e vai para a delegacia, onde encontra o 

delegado completamente desesperado e perdido com a situação. Ao procu-

rar ajuda, Mateus percebe que ele é que terá que ajudar.

Sozinhos em uma cama, Jamil e Cristina comemoram o sucesso dos golpes 

quando uma dor o atinge. Cristina fica preocupada, mas ele dá de 

ombros. 

Seu Pedro procura o padre para falar sobre Jamil. O padre se surpreende 

pois ultimamente todos parecem querer falar sobre este homem falecido 

há quase duas décadas. Pedro quer saber se ele se lembra do dia do de-

saparecimento do amigo e coloca em dúvida a sua morte.

Em um consultório médico, Jamil recebe o diagnóstico de que está com 

câncer avançado e que lhe restam poucos meses de vida.

EPISÓDIO 05

Jamil conta para Cristina que está doente, que na verdade escondeu os 

diamantes e que precisam voltar a Almas. Incrédula, ela diz para procu-

rarem Dorcas, na tentativa de curá-lo. 

Mateus leva Clara a um piquenique. Ela anda pensando muito no que andam 

dizendo a respeito dos dois e resolve seduzir o noivo. Ele fica incomo-

dado e não permite, para a decepção dela.

Cristina dirige um Dodge Charger com Jamil no banco do passageiro. Eles estão 

a caminho da Dorcas quando se dão conta de que estão sendo seguidos.



O carro se aproxima e começa a bater no para-choque traseiro do Dodge, fazen-

do Cristina perder o controle do carro. Jamil é atingido por um tiro de raspão 

no pescoço. Os caras descem do carro e são surpreendidos por Cristina, que 

sai atirando e acaba matando ambos.

Seu Pedro entra na igreja lotada e assiste à missa do canto. No final, ele 

tenta falar com Judith sem sucesso, então vai até o Padre e pede para se con-

fessar. No confessionário, se abre em relação a quando ajudou Jamil a enganar 

a esposa. Por fim, deixa no ar a possibilidade de Jamil ainda estar vivo.

Com Jamil muito debilitado, Cristina chega à pensão da Dorcas. A velha bruxa 

diz que consegue curar seu ferimento, mas não o câncer. Diante do desespero 

de Cristina, Dorcas diz que há uma outra possibilidade, mas que isso terá um 

preço e ela quer se tornar sócia deles na empreitada. Sem alternativa, eles 

concordam. Dorcas sai da sala e retorna trazendo um cachorro em seus braços. 

Para a surpresa do casal, o animal começa a tagarelar como se fosse um papa-

gaio.

Jamil está preocupado pois um dos figurões em que eles passaram a perna 

descobriu a identidade deles. 

Seu Pedro recebe uma ligação misteriosa: alguém pergunta por ele, mas 

logo desliga. Mateus está chegando na oficina e estranha quando vê seu 

patrão sair correndo. Ao entrar no escritório, ele vê várias fotos de 

seu pai sobre a mesa, o que o deixa ainda mais ressabiado. 

EPISÓDIO 06

O episódio começa com um sonho erótico de Mateus. Ao acordar, ele se 

pune. Ao mesmo tempo acompanhamos o Dodge na estrada a caminho de 

Almas. O cenário permanece uma estrada, mas agora vemos um caminhão 

que estaciona e dele descem vários garimpeiros, além de Maria e 

Murilo. Ele está muito abatido e sem força nas pernas. Já Maria, apesar 

de muito judiada, demonstra força em seu olhar, como se não fosse de-

sistir facilmente.

Mateus se declara para a noiva e diz que falta pouco para que eles fi-

nalmente fiquem juntos. Enquanto isso, o Padre pergunta para Judith 

como estava a relação dela com Jamil quando ele faleceu. Ela diz que 

estava desconfiando dele por chegar sempre tarde e embriagado. Acres-

centa que após  a morte Seu Pedro lhe contou que Jamil tinha um caso 

com uma garota mais nova, mas ela nunca acreditou. Achava que mesmo 

com todos os defeitos o marido nunca iria abandoná-la com dois filhos 

pequenos. Ela também diz nunca ter confiado no mecânico. Acredita que 

ele sempre gostou dela e queria denegrir a imagem de Jamil.

Seu Pedro comunica a Mateus que está indo viajar para resolver algo 

sem dar maiores explicações.



Enquanto Maria e Murilo continuam sendo explorados, os garimpeiros 

planejam levar uma boa quantia em dinheiro com a venda deles para tra-

ficantes de pessoas. 

Caninha, um morador de Almas que vive embriagado, liga para Mateus para 

avisar sobre um carro que teria sido abandonado em uma estrada próxima. 

Ao chegar no local, Mateus encontra o Dodge estacionado no acostamento. 

Ao averiguar o carro, ele descobre uma mulher amarrada e trancada no 

porta malas. Trata-se de Cristina. 

EPISÓDIO 07

Mateus desamarra e salva Cristina. Ele fala em ir até a delegacia, mas 

ela pede que ele não a cite pois teme que o homem que fez isso a ela

descubra que ela ainda está viva. Seu Pedro chega na Pensão da Dorcas 

a procura de Jamil. Diz ter recebido uma carta dele contando que está 

vivo graças às magias dela. Dorcas nega que conheça Jamil e, ao ver 

uma foto dele, diz nunca o ter visto antes.

Como Seu Pedro está viajando, Mateus coloca Cristina no quartinho nos 

fundos da oficina. Depois vai até a delegacia, onde as coisas ficam 

ainda mais estranhas quando fica sabendo que Caninha havia sido encon-

trado morto horas antes. O Delegado Maciel pesquisa o chassis do carro 

e descobre que não há registro, aconselhando Mateus a consertar e ficar 

com o carro.

No garimpo, acompanhamos a situação de Maria e Murilo após mais um dia 

de trabalho forçado.

Voltando a oficina, observamos Cristina pendurar, com todo o cuidado, 

um pingente no espelho retrovisor do Dodge. De lá vamos para a igreja, 

onde Judith reza fervorosamente enquanto as imagens de santo tremem, 

como se algo sobrenatural estivesse acontecendo.

Na pensão da Dorcas, a velha bruxa entra em um quarto cheio de bichos 

empalhados e elementos de magia negra. Alguém a acompanha e a vê abrir 

uma espécie de sarcófago onde está  Seu Pedro, petrificado. Ela apenas 

diz ao homem que pode se livrar do corpo.

Foto ilustrativa de Dorcas em seu quarto
com elementos de magia negra.



EPISÓDIO 08

Clara visita o noivo na oficina enquanto ele mexe no Dodge. Mateus demonstra 

preocupação com a irmã e com o fato de seu sumiço estar enlouquecendo sua 

mãe. Clara se propõe a cuidar da futura sogra. Cristina observa tudo a 

distância.

Delegado Maciel e seu ajudante estão a procura de pistas sobre o sumiço de 

Maria e Murilo, sem sucesso.

Mateus, que continua trabalhando no Dodge, vê o pingente. Cristina, ao perce-

ber o interesse dele pela peça, a coloca em seu pescoço.

Judith está deprimida em casa. Delirando, entre uma reza e outra ela fala 

sobre Maria e Jamil.

Preocupada com ela, Clara vai falar com o Padre Afonso. Mas ele parece mais 

preocupado do que ela com todos os acontecimentos estranhos que tem ocorrido 

em Almas. 

Após terminar o conserto do Dodge, Mateus convida Cristina para dar uma 

volta. No caminho, sua visão começa a embaralhar e ele pede que Cristina 

assuma a direção. Eles chegam na cachoeira, e aos poucos, Jamil vai assumindo 

o corpo do filho.

Maria está deitada ao lado de Roque, líder dos garimpeiros. Ele é gentil com 

ela e conta sobre seu passado, quando teve o pai assassinado pela enteada com 

a ajuda de um amante, motivados por um diamante. Mal ele sabe que foi o pai 

de Maria, junto com Cristina, que mataram o seu pai.

Clara chega em casa e é surpreendida por Dora, que quer aparar as arestas. 

Clara acaba se convencendo e as duas ficam bem.

Voltamos à cachoeira onde Cristina acabou de transar com Jamil no corpo de 

Mateus. Ela fala pra ele sobre os obstáculos que precisam enfrentar, como 

Clara, mas que sabe os pontos que eles podem explorar.

Finalmente o delegado e seu assistente parecem ter encontrado algo. Um homem 

diz saber o paradeiro dos jovens. É o mesmo homem a quem Dorcas pediu para 

livra-se do corpo de Seu Pedro. 

EPISÓDIO 09

Seu Geraldo está limpando o balcão de seu bar, quando entra Mateus e 

lhe pede uma cachaça. Sem entender nada, ele acaba servindo.

O rapaz vai buscar Clara na escola e troca olhares com Dora. No caminho 

até a casa da noiva, ele está mais solto do que o normal e tenta agar-

rá-la. Clara protesta ao sentir o cheiro de álcool em sua boca.

Cristina vai visitar Dorcas, que tem informações importantes sobre o 

paradeiro de Maria.



Diz onde os jovens estão e que serão vendidos para contrabandistas da 

América Central. Fala também que tanto o Seu Pedro quanto o Delegado 

Maciel são problemas resolvidos.

Enquanto se arruma para a missa, Clara percebe que alguém deixou uma 

carta embaixo de sua porta. É da escola, pedindo que ela vá até lá re-

solver algumas questões relacionadas ao programa de ensino. Ao chegar 

na escola, vê Mateus transando com Dora. Arrasada, sai correndo sem 

direção e acaba indo parar na igreja. Chorando, ela conta o que aconte-

ceu para Dona Judith e fala sobre o comportamento estranho de seu 

filho.

À noite, Judith espera Mateus chegar e o questiona. Em meio a discussão 

ele passa a se comportar como Jamil. Judith passa mal e enfarta. Ele 

apenas observa e se retira, deixando-a estirada no chão.

Junto com o homem que matou o delegado e Seu Pedro, Jamil dirige em 

alta velocidade pela estrada. Eles chegam ao acampamento dos 

garimpeiros, pegam várias armas no porta-malas e entram atirando. No 

meio da carnificina, eles salvam Maria, que fica impressionada com a 

reação do irmão ao mesmo tempo que se sente aliviada. Com todos os 

garimpeiros mortos, ela procura Murilo. Tarde demais, ele está morto.

Foto ilustrativa de Maria no garimpo.

EPISÓDIO 10

Mateus leva a irmã de volta para Almas. O misterioso homem que o acom-

panhava desce no meio do caminho. No restante do trajeto, Maria não 

para de repetir que Murilo está morto, pergunta quem era o homem que 

estava com ele e diz nunca ter esperado uma atitude tão violenta do 

irmão. Ele diz que as coisas mudaram e que de agora em diante vai tomar 

conta dela.

Ao chegarem na cidade, ele a deixa na igreja e diz que precisa resolver 

algo

Clara recebe a visita de Dora, que chora e implora por perdão. Apesar 

de estar completamente irritada e nervosa, mesmo não acreditando que,



Mateus a tenha violentado como ela alega, percebe que algo não está ba-

tendo quando vê que Dora não sabe sobre a carta que ela recebeu. Ela 

chega à conclusão que tudo foi armado por Mateus, mas por qual razão? 

Nesse instante, alguém bate à porta. É o Padre Afonso dizendo que 

Judith está morta e que Mateus resgatou Maria e a deixou na Igreja, de-

saparecendo em seguida.

Ao amanhecer, Jamil (Mateus) e Cristina voltam à cachoeira onde ele 

teria escondido os diamantes. Percebemos que alguém os observa. Ele 

demora, mas acaba achando as pedras. Eles comemoram, mas logo Jamil 

diz que não confia mais em Cristina e que sabe que ela só o usou para 

chegar aos diamantes. Ele então a empurra na água, mas quando está 

caindo ela consegue arrancar o pingente de seu pescoço, libertando 

Mateus da alma do pai.

Aos poucos, Mateus volta a si e Clara aparece. Ela escutou toda a con-

versa e parece aliviada em ter o noivo de volta.

Observamos o pingente sendo levado pela correnteza até que surge uma 

mão para resgatá-lo.

Alguém bate na porta da Pensão da Dorcas e a velha bruxa se surpreende 

com quem é, deixando em aberto se Cristina realmente faleceu.

Foto ilustrativa da cena final.
Dorcas abrindo a porta surpresa.

Foto ilustrativa de Cristina arrancando
o pingente de Mateus.



PERSONAGENS

- Jamil
Em 1972, aos 32 anos, ele era pai de Mateus, então 

com apenas 3 anos de idade e casado com Judith, 

que estava gravida de Maria. Ele se envolveu com 

Cristina, na época uma menor de idade e juntos fu-

giram, após matar o padrasto dela e roubar-lhe 

dinheiro e três diamantes. Jamil forjou a própria 

morte, mas 18 anos depois, com 50 anos de idade, 

descobriu que um câncer o estava matando de ver-

dade. Então procurou Dorcas para poder ser “eternizado” e junto com 

Cristina, voltar para Almas, encarnar no corpo de seu filho e recuperar 

os diamantes que ficaram escondidos na sua fuga décadas atrás. Apesar 

de fisicamente morrer na metade da 1ª temporada, Jamil será o protago-

nista da série e em suas subsequentes temporadas, com sua forte

personalidade e violência, sempre presentes onde quer que sua “alma” 

esteja hospedada. 

* Do lado da descrição de cada personagem está
a foto do suposto ator ou atriz que possa interpretá-lo.

- Cristina
Perdeu a mãe muito cedo e acabou sendo criada pelo 

padrasto, um garimpeiro que se aproveitava dela. 

Com 15 anos se envolveu com Jamil e juntos armaram 

o assassinato e roubo de seu padrasto antes de fu-

girem juntos. Após anos aplicando golpes, sempre 

se aproveitando de homens casados, ela descobre 

que o seu parceiro está doente. Nesse momento, 

resolvem voltar para onde tudo começou e ela 

agora aos 33 anos, vai tentar seduzir Mateus, para que consiga fazer 

com que a alma de Jamil encarne no corpo do filho, para juntos

recuperaram os diamantes que deixaram pra trás e Jamil permanecer 

“vivo”. Bonita e ambiciosa, sabe usar a beleza para conseguir aquilo 

que quer.

Alexandre Nero

Tainá Muller
(em 1990)



- Mateus
Ele era apenas uma criança de 3 anos quando seu 

pai teria morrido afogado. O corpo nunca foi en-

contrado e ele cresceu sendo criado por sua mãe 

Judith e recebeu ajuda de Seu Pedro, para quem 

ainda cedo começou a trabalhar como mecânico na 

única oficina da região. Já com 21 anos e plane-

jando se casar com Clara, que assim como ele 

também é muito religiosa e juntos se “guardam” 

para depois do matrimonio.

Sua vida vai mudar assim que ele recebe um telefonema a respeito de um 

carro abandonado em uma estrada próxima. Ao ir verificar, ele vai

descobrir uma mulher presa no porta malas. Dai em diante, sua vida vai 

virar de cabeça para baixo, pois ele é apenas um instrumento para o 

novo golpe arquitetado por seu pai, que precisa do filho para se manter 

vivo. A partir do momento em que ele estará dominado pela alma do pai, 

seu comportamento irá mudar de forma perceptível para todos aqueles 

que o conhecem e de uma rapaz responsável, tímido e religioso, passará 

a ser um homem violento, sem escrúpulos e com vários vícios, que vão 

do álcool até o sexo.

- Clara
Ela tem 18 anos e trabalha na única escola da 

região, ensinando as crianças.

Noiva de Mateus, essa jovem religiosa é assídua 

frequentadora da igreja local. Sonhadora e muito 

ingênua, idolatra o noivo, que apesar da condição 

financeira humilde, é um ótimo partido por sua in-

tegridade. Ambos se guardam para depois do casa-

mento, apesar dela estar em um momento que se 

sente bastante atraída sexualmente por ele, mas Mateus se mantem irre-

dutível na ideia de esperar pelo matrimonio.

A repentina mudança de comportamento de seu noivo, vai deixá-la incon-

formada e ao mesmo tempo desconfiada. Ela vai sofrer mas não vai

sossegar enquanto  não descobrir a verdade e se torna na única pessoa 

que pode salvá-lo.

Chay Suede

Bianca Grohmann



- Maria
A irmã de Mateus estava na barriga da mãe quando 

o pai supostamente teria morrido. Ela cresceu e 

se tornou uma jovem curiosa que sonha conhecer o 

mundo e não suporta a vida que leva em Almas, nem 

o apego a religião de sua mãe e irmão. Puxou a 

personalidade do pai, sendo inquieta, intensa e 

ambiciosa. 

Com 18 anos, resolve fugir de casa junto com 

Murilo, com o intuito de chegar a uma cidade grande. O sonho logo será 

interrompido, quando ambos após serem sequestrados por um grupo de 

garimpeiros, serão mantidos reféns para serem explorados tanto no tra-

balho forçado como sexualmente. 

Ao ser encontrada por Mateus, que estará “dominado” pela alma do pai, 

será salva pelo agora violento irmão, deixando-a ao mesmo tempo

aliviada e assustada com o comportamento completamente diferente que 

ele apresenta.

Isso vai fazer com que desconfie dele e a levará até o momento final, 

em que ficará em posse do pingente, deixando em aberto a possibilidade 

da alma de Jamil assumir o corpo da filha em uma 2º temporada.

- Judith
Aos 45 anos, a mãe de Mateus e Maria é uma católica 

fervorosa, que criou os filhos sozinha desde que 

perdeu o marido. Por conta da vida sofrida, ela 

aparenta ter  mais idade e é uma pessoa melancóli-

ca, que se agarra na religião de forma cega para 

encarar o dia a dia. Desconfia de tudo e de todos 

e tem no Padre Afonso, a pessoa em quem confia ce-

gamente. Se o filho só lhe dá orgulho, a filha mais 

nova lhe traz muitas dores de cabeça, com sua personalidade

confrontadora. 

Em uma semana, ela irá sofrer com o desaparecimento da filha e a

mudança de comportamento de Mateus.

E tudo vai piorar, quando ela descobrir a presença do ex marido ao 

reconhecer traços de sua personalidade em Mateus. Aí será demais para 

ela.

Lavinia Pannunzio

Agatha Moreira



- Seu Pedro
Solteiro, esse mecânico ruivo, barrigudo de bo-

chechas grandes e rosadas, tem em Mateus seu 

braço direito. Com o passar dos anos, a solidão 

em uma cidadezinha tão pequena e as sombras do 

passado, fazem com que Pedro se afunde cada vez 

mais na bebida, fazendo com que ele se torne um 

fardo para Mateus, que precisa ir atrás dele 

pelos bares e muitas vezes se vê sozinho cuidando 

da oficina na ausência do dono. Era o melhor amigo de Jamil e nunca se 

perdoou pela morte do amigo e por ser o único que sabia do caso dele 

com Cristina e acredita que poderia ter evitado todo o sofrimento na 

família. Sempre gostou de Judith, mas perdeu a confiança dela, quando 

embriagado contou sobre o caso de Jamil. Ela não acreditou e passou a 

ignora-lo, acreditando que ele queria apenas denegrir a imagem do fa-

lecido, para levar vantagem e conquistá-la.

- Geraldo
O dono do único bar de Almas, esse negro de

aproximadamente 60 anos, é muito amigo do Seu 

Pedro, seu cliente assíduo a anos. Também conheceu 

bem Jamil.

Homem calado e observador, ele pode ter um papel 

chave na historia, conectando os pontos, através 

das pistas que recebe de Seu Pedro e o comporta-

mento estranho de Mateus, que passa a frequentar 

o seu bar. 

- Padre Afonso
Um senhor de grande conhecimento e cultura, esse 

padre chegou em Almas por volta de 18 anos atrás, 

um pouco antes da “morte” de Jamil e sua presença 

foi muito importante para Dona Judith superar a 

tragédia ocorrida com seu marido. 

Para as pessoas da cidade, ele é o grande líder 

local e a quem a maioria recorre quando estão com 

problemas. É um homem que já viu de tudo nessa 

vida e que será importante para manter as pessoas unidas depois de 

todos os acontecimentos trágicos que a cidade vai passar.

Ernani Moraes

Gesio Amadeu

Antonio Viviane



- Dorcas
É uma senhora que vive na região. Dona de uma 

pensão em Leão Coroado, ela era amiga da mãe de 

Cristina e juntas praticavam magia negra. Ela 

salva a vida de Jamil em 1972 e dezoito anos 

depois, vai salvar sua alma, tornando-a eterna, 

desde que o “pingente” que a transporta não seja 

destruído.Por esse “serviço”, ela se tornará 

sócia do casal no diamante e será fundamental 

para ajuda-los conforme os obstáculos vão surgindo. 

Ela e seus ajudantes, vão dar um “jeito” de tirar do caminho o Delegado 

Maciel, assim como o Seu Pedro.

No fim da primeira temporada, ela receberá uma visita inesperada a 

procura de ajuda e anos após salvar Jamil, ela salvará também

Cristina.

- Murilo
Filho do delegado Maciel, esse garoto de 17 anos 

é apaixonado por Maria e faz tudo o que sua amada 

pede e isso vai acabar colocando-o em risco. 

Juntos, eles planejam fugir da cidade, mas o 

plano acaba dando errado quando eles cruzam o 

caminho de um grupo de garimpeiros, que os mantem 

como reféns. Serão explorados e isso será demais 

pra ele, que não suporta e acaba tirando a 

própria vida, antes de serem salvos por Jamil no corpo de Mateus.

- Maciel
É o delegado local. Sem recursos, está acostumado 

com a tranquilidade e ausência de ocorrências na 

cidade, mas isso muda com o sumiço de seu filho e 

o surgimento do Dodge que leva Cristina e tudo que 

vai acontecer a partir disso. 

É um sujeito magro e desengonçado. Ele será um res-

piro cômico na trama, sempre se atrapalhando junto 

com seu ajudante. O fato de estar acostumado com a 

tranquilidade local, irá fazer com que sofra com a repentina turbulên-

cia de violência e desaparecimentos na região.

Nyrce Levin

Felipe Simas

Guilherme Jorge



- Garimpeiro
Ele aparece na primeira sequência do primeiro 

episódio, quando em 1972, é assassinado por sua en-

teada Cristina e Jamil. Eles o matam de forma vio-

lenta para roubar o seu dinheiro e três diamantes. 

Era um sujeito grande e asqueroso, que a presença 

na vida da jovem Cristina fez com que ela se

torna-se na mulher destemida e fria que acabou se 

tornando. Ele acabou deixando um filho, Roque.

- Roque
Filho do garimpeiro que faleceu em 1972, hoje ele 

é o líder do garimpo na região. Amargurado, ele 

que estava pronto para ficar rico, ainda lamenta 

o roubo e assassinato do pai. É violento e por ser 

o mais esperto entre os seus, tem uma atitude su-

perior aos outros. Acaba se interessando por Maria 

e passa a poupa-la, diferentemente de Murilo. Ele 

acaba se abrindo demais com ela e demonstrando 

certa fraqueza, que será fundamental para salvar a vida da jovem, que 

ele nem imagina ser filha do homem que matou o seu pai.

André Abujanra

Fabio Acorsi



A história começa em 1972, quando a pequena cidade de Almas foi abalada 

com a notícia da morte de Jamil, um homem que aos 32 anos de idade 

deixava um filho de três e a mulher grávida de uma menina. Ele, que 

tinha problemas com álcool, embriagado teria se afogado em um rio.

O corpo nunca foi encontrado, mas o seu melhor amigo, Seu Pedro, foi 

quem contou o ocorrido para Judith, a viúva. Ele estava atrás do amigo 

e teria presenciado a cena, sem conseguir salva-lo.

Mas a realidade é outra e nós vamos acompanhar o que realmente aconte-

ceu. Jamil abandonou a família para fugir com Cristina, uma então jovem 

de apenas 15 anos. Para isso, ele forjou a própria morte após matar e 

roubar o padrasto de Cristina, um garimpeiro que abusava da enteada. 

Na fuga, ao ter que lidar com garimpeiros amigos da vítima, ele esconde 

os diamantes perto do rio e se joga na agua, simulando a própria morte. 

Foge para Leão Coroado, uma cidade vizinha, onde conta com a ajuda de 

Dorcas, uma conhecida que mexe com magia negra. Ele consegue se recu-

perar e parte com Cristina para uma metrópole longe dali.

Passam-se vários anos e o casal vai levando uma vida confortável, 

graças aos golpes que aplicam, na maioria das vezes em homens ricos e 

casados, usando o poder de sedução dela e a extrema frieza e violência 

dele. 

Após 18 anos, Jamil recebe a noticia de que está muito doente e lhe 

resta pouco tempo de vida. Eles procuram Dorcas, mas como o caso dele 

não tem solução, resolvem “imortalizar” a alma de Jamil. A velha bruxa 

faz um trabalho envolvendo o sangue dele, que é colocado em um pingen-

te. Se ele for usado por alguém do mesmo sangue, fará com que a alma 

de Jamil se abrigue no corpo dessa pessoa. Isso dá inicio ao plano mais 

diabólico do casal: voltar para Almas, onde Jamil pode encarnar no 

filho Mateus para recuperar os diamantes que foram deixados para trás.

Neste momento, estamos em 1990 e Mateus, agora com 21 anos, trabalha 

na única oficina da cidade.

Ele foi acolhido por Seu Pedro, que vive com remorso por no passado
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ter contribuído para a mentira de Jamil e o sofrimento da família. Por 

ter  perdido muito cedo o pai, Mateus cuida da mãe Judith e se sente 

responsável pela irmã Maria, uma jovem rebelde que está prestes a com-

pletar 18 anos.  Diferente da maioria, ela não é religiosa e sonha com 

o dia que vai sair dessa cidadezinha para descobrir o mundo, bem longe 

das rédeas e pregações da mãe. 

Mateus esta noivo de Clara e os dois estão se guardando para depois do 

casamento. Ele é um exemplo de rapaz e admirado por todos na cidade.

Mas as coisas mudam quando Mateus recebe um telefonema sobre um carro 

que teria sido abandonado nas redondezas.

Ao chegar no local, ele descobre uma misteriosa mulher amarrada no 

porta malas desse automóvel, um Dodge Charger 1970. Além de ajuda, ela 

pede que ele mantenha em segredo a sua existência pois ela corre risco 

de vida. Com as boas intenções e o coração que tem, ele não pensa duas 

vezes em ajuda-la. Mas logo as coisas começam a mudar, acabando com a 

tranquilidade local. A começar pelo homem que fez o telefonema e apa-

receu morto minutos depois, sendo o primeiro crime em muitos anos na 

região. E esse é apenas o primeiro de muitos fatos estranhos que 

começam a acontecer.

A mulher que estava no carro é Cristina, agora com 33 anos, e ela 

trouxe consigo o pingente pendurado no espelho retrovisor do au-

tomóvel. 

Mateus fica cada vez mais atraído pelo Dodge e passa dias consertando 

seu motor. 

Com o carro funcionando, Mateus passa a dirigi-lo pelas estradas 

locais, sempre em alta velocidade e muitas vezes sendo imprudente ao 

volante. Chega a perder a direção algumas vezes, como se o carro 

tivesse vontade própria.

Paralelo a isso, Cristina vai “conquistando” a atenção de Mateus e 

logo lhe dá de presente o pingente, que ele passa a usar no pescoço.

Aos poucos, ele vai mudando o seu jeito de ser, até se transformar

literalmente em outra pessoa.

Para os mais próximos fica evidente que ele não está tendo um comporta-

mento normal, principalmente para Clara. O noivo passa a tratá-la de 

uma maneira menos respeitosa e ela percebe que ele anda bebendo. Logo 

Mateus, que sempre teve aversão a bebidas alcoólicas.

Ela passa a seguir os seus passos, a fim de saber o que realmente está 

acontecendo.

Junto a isso, Maria foge de casa com Murilo, filho do delegado Maciel. 

Ela se aproveita de que o garoto é apaixonado por ela e o convence a 

irem juntos para uma cidade grande. O problema é que no caminho eles



acabam sendo raptados por garimpeiros, que fazem dos jovens prisionei-

ros e abusam sexualmente de ambos.

Ao ser informado do possível paradeiro da irmã, Mateus vai atrás dela 

para resgatá-la. Ao se deparar com a situação, enlouquecido, ele mata 

de forma violenta todos garimpeiros, para alivio e ao mesmo tempo 

horror de Maria, que não reconhece o irmão naquela reação. Ela volta 

pra casa, mas sem Murilo, que acaba cometendo suicídio por todo o 

trauma que sofreu.

A primeira pessoa que descobre a presença de Jamil é Judith. Vendo que 

o filho age de forma estranha, ela percebe em seu olhar e em seu jeito 

algo que a lembra do ex-marido. No momento em que ele admite a situação 

ela acaba tendo um ataque do coração e morre.

Sem a ex-mulher para atrapalhar, parece que o plano do casal logo irá 

se concretizar.Eles estão muito perto de recuperar os diamantes, mas 

não contavam com a desconfiança da inofensiva Clara e do próprio Jamil, 

que percebe que Cristina pode estar apenas usando-o para chegar até a 

pedra preciosa.

Quando eles finalmente chegam ao lugar em que os diamantes estão escon-

didos na beira do rio, Jamil empurra Cristina na água. Ao cair, ela 

consegue arrancar de seu pescoço o pingente e o leva consigo, antes de 

ser levada pela correnteza. 

Cristina desaparece, Mateus se vê livre da alma do pai e Clara recupera 

o noivo.

Nas cenas finais, uma mão feminina surge para pegar o pingente na água 

e alguém bate na porta de Dorcas, que ao abrir leva um susto, mas sem 

revelar quem é.



A segunda temporada começa onde a primeira termina. Estamos em 1990 e 

em posse do diamante, o casal Mateus e Clara está fugindo, já que ele 

responde por vários crimes cometidos enquanto estava possuído pela 

alma de Jamil. 

Descobrimos que a dona da mão no final da primeira temporada é Maria, 

que após a morte de Murilo e sua mãe e a fuga do irmão, passa a usar 

o pingente e é encarnada pela alma do pai. Também temos a revelação 

de que Cristina sobreviveu a queda no rio e com ajuda de Dorcas se re-

cuperou. 

Assim, a saga atrás dos diamantes vai continuar. 

Cristina irá atrás de Mateus e Clara para recuperar o que considera 

ser seu, e também Maria, que possuída por Jamil protagonizará várias 

situações bizarras. Ele com o seu comportamento machista se sentirá 

muito incomodado em um corpo de mulher, mas não terá outra opção se 

quiser se manter vivo e com chances de recuperar o que perdeu.

A ideia é que como na primeira, todas as temporadas também compreendam 

duas épocas. Nesta segunda, o inicio é em 1990 e depois pulamos quinze 

anos, para 2005, quando Pedro, o filho de Mateus com Clara estará com-

pletando 14 anos e eles vivem em um sitio afastado de tudo, onde 

Mateus se encarrega dos trabalhos braçais na casa, como carpintaria, 

marcenaria e manutenção em geral, além de cuidar da pequena plantação 

que possuem no terreno. Clara passa os dias dando aulas para o filho, 

que não frequenta nenhuma escola. Alem da família, apenas dois fun-

cionários vivem no sitio, João e Estela, um casal de caseiros que os 

ajudam no dia a dia. 

Eles vivem escondidos, com medo que alguém os descubra.

Financeiramente, eles mantem uma vida tranquila graças ao dinheiro 

que levantaram com apenas um dos diamantes, já que os outros dois, 

eles enterraram perto de uma grande árvore localizada na entrada do 

sitio. 

Paralelamente a vida tranquila que levam, acompanhamos Maria e

Cristina, que não demorou muito para descobrir a presença de Jamil no 

corpo da filha. Apesar de um não confiar no outro, eles mantem uma 

relação já que a atração entre eles continua muito grande, Cristina 

sabe que precisa de Maria para chegar até Mateus, já que a irmã é a 

única que poderia conseguir contato com ele e Jamil, apesar de saber 

do caráter de Cristina, a mantem por perto pois é seu único contato 
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com o passado, ou seja, mesmo sem confiar, eles precisam um do outro. 

Infeliz, aos poucos Mateus passa a se comunicar com a irmã e após 

tantos anos, pretende reencontra-la. Sem saber, essa será a porta para 

que eles sejam descobertos em seu refugio.

A principio ele vai marcar com a irmã em uma cidade próxima mas logo 

vai acolhe-la no sitio, com a intenção de ajuda-la.

Lá, ela vai precisar ganhar a confiança do irmão aos poucos, até desco-

brir onde se encontram os diamantes, com Cristian sempre por perto, 

sendo sua única ajuda.

Tudo levará a um desfecho com muitas mortes, incluindo Mateus e Maria.

Na terceira temporada, a alma de Jamil sobreviverá, agora no corpo de 

seu neto, Pedro. Ele junto com Cristina fogem com os diamantes e Clara 

vai atrás para recuperar o filho adolescente.

O ciclo da busca pelos diamantes continua, assim com a alma de Jamil 

permanece viva, sendo este o foco principal da série, novamente acon-

tecendo em dois períodos diferentes, o que trás para história a

possibilidade de se criar universos próprios para cada temporada, seja 

na direção de arte, figurino e trilha sonora.



Almas é uma cidade bem pequena e pobre, mas que tem suas próprias pecu-

liaridades. A ideia é criar um ambiente totalmente único, um lugar sem 

regionalismo, podendo ser em qualquer parte do mundo, com personagens 

esquisitos  vivendo uma trama surreal.

A história incorpora elementos do cinema noir, suspense, thriller e 

terror sobrenatural.

As inspirações vieram de filmes com estes elementos e usamos como 

referências o noir de “UTurn” e “Fargo”, o sobrenatural de “Chistine, 

o Carro Assassino” e personagens incomuns, que poderiam ter saído de 

filmes de David Lynch, os irmãos Cohen ou Sam Peckinpah, de quem 

“Almas” herda também a violência gráfica, presente em filmes como 

”Tragam-me a Cabeça de Alfredo Garcia”.

Estrada de Almas Casas de Almas

Casa Religiosa Altar Quarto
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