
ALMAS (série) 
 

Gênero: Thriller Sobrenatural 
08 x 42’ 
 
LOGLINE 
 
Uma história sobrenatural de ambição e violência, que vai 
mexer com o presente e o passado de um vilarejo, mudando a 
vida de seus habitantes para sempre.  
 
SINOPSE CURTA 
 
Quase duas décadas depois de um desaparecimento que abalou 
o pequeno vilarejo de Almas, uma misteriosa mulher é 
encontrada viva dentro do porta malas de um carro, trazendo 
à tona segredos do passado.  
 
 
PRINCIPAIS PERSONAGENS 
 
 
RAUL, 50. Nunca foi adepto ao trabalho. Por ambição, traiu 
e abandonou sua família. Egoísta, nunca mediu as 
consequências de seus atos e nem poupou de violência caso 
fosse necessário para conseguir algo. Viciado em sexo e um 
bebedor de copo cheio, com sua alma, pretende perpetuar 
suas ambições. (Alexandre Nero) 
 
CRISTINA, 33. A infância sofrida serviu como combustível 
para torna-la uma mulher de personalidade forte e que nunca 
desiste daquilo que quer. Carrega um ar misterioso e 
enigmático, ao mesmo tempo em que sabe usar seus dotes 
físicos em prol de seus objetivos. (Bianca Grohmann (15) e 
Rosanne Mullholand (33))  
 
MATEUS, 21. Trabalhador, se sente responsável pelo bem 
estar da família e de sua noiva. Da mãe, aprendeu a seguir 
a doutrina da igreja, chegando a se autoflagelar quando 
acredita ter desviado sua conduta. Do pai, herdou a ambição 
em melhorar de vida. Porem as diferenças com seu genitor, 
vão desde sua personalidade introspectiva até a aversão ao 
álcool. Essas diferenças ficarão ainda mais evidentes após 
o pai assumir o seu corpo. (Nicolas Prattes)  
 
JUDITH, 45. É uma viúva que se afundou na depressão, indo 
buscar forças na igreja. Vive amargurada e infeliz, 



contaminando todos ao seu redor. Admira muito seu 
primogênito, porem a relação com a filha é péssima. 
Conservadora, ela não compreende a jovem, criando cada vez 
mais um afastamento entre elas, que acarretará em mais 
sofrimento.  (Lavinia Pannunzio)  
 
MARIA, 17. Rebelde e inquieta, puxou muito da personalidade 
do pai. Sabe usar seu poder de sedução e adora provocar a 
mãe com sua atitude e suas roupas. Sente revolta pela perda 
do pai e culpa a mãe pelo ocorrido, com quem a relação se 
degrada a cada dia, aumentando cada vez mais sua vontade de 
fugir, tornando-se independente. (Agatha Moreira)  
 
CLARA, 19. Católica fervorosa, é uma romântica que vive 
sonhando com o dia do seu casamento. Dedica o tempo aos 
seus alunos e cuidados com o pai doente. Apesar de nunca 
ver maldade nas pessoas, seu jeito observador será 
fundamental na resolução do mistério que envolve Almas. 
(Giulia Gayoso)    
 
Pedro, 56. Dono da única oficina mecânica da região, tem 
como funcionário Mateus, a quem considera como um filho. Se 
afundou na bebida por conta do amor não correspondido por 
Judith. Se sente culpado pelo desaparecimento de Raul e 
desde então, carrega uma tristeza no olhar, mas que nunca 
eclipsou seu bom coração (Ernani Moraes)  
 
 
Dorcas, 65. Ela administra uma pensão que serve de fachada 
para seus trabalhos de curandeira. É uma espécie de bruxa. 
De fala mansa, serena e sempre sorridente, ela engana com 
seu jeito doce, porem usa os dotes paranormais para aplacar 
sua ganancia. Serve como um personagem “dinâmico” para as 
ambições de Raul e Cristina. (Nyrce Levin)  
(falar da conexão dela com a mãe de Cristina?) 
 
________________________________________________________ 
 
Raul – Cristina 
Mateus – Clara 
Judith – Maria 
Pedro – Dorcas 
 
	
 
 
 



SINOPSE DA 1ª TEMPORADA   
 
Com elementos sobrenaturais e o universo do garimpo como 
pano de fundo, temos como cenário o pequeno e fictício 
vilarejo de Almas, com seu clima quente e árido, e uma 
população tão religiosa quanto esquisita. O lugar viveu seu 
auge nos anos 60 e 70 com a mineração, mas há muitos anos 
nada de valor aparece na região.	
É lá que, em 1972, Raul é dado como morto, deixando a 
mulher grávida com um filho pequeno. O que ninguém sabia 
era que, na verdade, Raul forjara a própria morte para 
fugir com sua amante, Cristina. Eles tramaram contra o 
padrasto dela, um garimpeiro que a explorava, roubando-lhe 
dinheiro e três diamantes antes de matá-lo. Durante a fuga, 
Raul esconde dois diamantes. 
Após 18 anos, Raul descobre que está doente e condenado a 
morte. Ele e Cristina procuram a velha Dorcas, uma 
curandeira com poderes paranormais, que ao não conseguir 
salva-lo, consegue preservar sua alma em um pingente de 
cristal para que ele possa reencarnar em alguém do mesmo 
sangue. Cristina então retorna a Almas carregando o 
pingente, com o intuito de usar o corpo do filho de Raul 
como um meio para 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 de que algo estranho está acontecendo, 
principalmente sua noiva, Clara. 
A pacata Almas irá se transformar com acontecimentos que 
vão mexer com o presente e o passado dos moradores, mudando 
suas vidas para sempre. 
 
(Arco da 1ª Temporada - ALMAS)  
 
Tudo começa em 1972, quando Raul planeja abandonar a mulher 
gravida e com um filho pequeno para fugir com Cristina, sua 
amante de apenas 15 anos de idade. Eles tramam contra o 
padrasto dela, um poderoso garimpeiro que a molestava, 
roubando-lhe dinheiro e três diamantes antes de matá-lo. 
Durante a fuga, enquanto se escondiam em uma cachoeira, 
acabam sendo atacados por um grupo de garimpeiros sedentos 
por vingança, liderados por Neno, filho legitimo da vitima. 
Cristina escapa, enquanto Raul não tem a mesma sorte e é 
dado como morto ao desaparecer nas aguas do rio. Pedro, seu 
melhor amigo e único que sabia sobre sua infidelidade, 
presencia a cena e para acobertar a traição e minimizar a 
dor da viúva, conta que embriagado, Raul caiu no rio e se 
afogou. Seu corpo nunca foi encontrado.   



Dezoito anos depois, acompanhamos a vida da família que 
mesmo após tantos anos, ainda sofre com o trauma da perda 
de Raul. Judith, a viúva, se tornou uma pessoa amarga, que 
leva os dias se dedicando a igreja e aos filhos. O 
primogênito Mateus, seguiu os passos da mãe, tornando-se um 
rapaz extremamente religioso e conservador. Costuma rezar 
todos os dias pela alma do pai e trabalha na oficina de 
Pedro, com a ambição de juntar dinheiro suficiente para se 
casar com Clara, sua noiva. Já Maria puxou a personalidade 
do pai, sendo uma jovem rebelde e inquieta, ela sonha com o 
dia que vai sair de Almas para conhecer o mundo, longe das 
rédeas e pregações da mãe. 
A rotina local será abalada pelo surgimento de uma 
misteriosa mulher, encontrada por Mateus, presa no porta-
malas de um carro abandonado. Se trata de Cristina, que 
finge estar desesperada e pede para que ele a ajude e jure 
manter sigilo sobre sua existência, pois ela estaria 
correndo risco de vida. Mateus atende seu pedido e a 
esconde nos fundos da oficina. Em agradecimento, ela irá 
presenteá-lo com um pingente de cristal, contendo um 
liquido vermelho. 
Mateus guarda o presente em seu quarto e passa a ter noites 
conturbadas, com fortes dores de cabeça, delírios e lapsos 
de memória. Ele passa a sonhar com o pai, o que aos poucos 
vai revelando verdades sobre o passado. Raul forjou a 
própria morte para fugir dos garimpeiros e durante todos 
esses anos, junto com Cristina, levaram uma vida de 
transgressão e cheia de luxos ao aplicar golpes em homens 
ricos e casados. Até Raul descobrir que sofria de uma 
doença terminal. Nesse momento, eles procuram Dorcas, uma 
curandeira com dons paranormais que impossibilitada de 
cura-lo, faz um trabalho para manter viva a alma dele, 
mesmo depois de sua morte. Ela armazena um pouco do seu 
sangue em um pingente, que em contato com alguém do mesmo 
sangue, possibilitará a ele encarnar no corpo deste 
parente. Além de manter o espirito de Raul vivo, a intenção 
deles é retornar a Almas para recuperar dois diamantes que 
ele teria escondido durante a fuga. Cristina, que não sabia 
sobre as pedras que haviam sido deixadas para trás, sente 
que a confiança em seu parceiro foi abalada, mas escolhe 
acreditar e se agarra na possibilidade de mantê-lo vivo.  
Mateus então passa a usar constantemente o pingente, o que 
o faz mudar completamente de comportamento, ficando 
agressivo, irritável e inquieto, causando um grande 
estranhamento em todos. Ao mesmo tempo, a pacata região se 
transforma com uma sequencia de acontecimentos estranhos e 
crimes. Pedro vai desaparecer após receber informações 



anônimas sobre o possível destino de Raul, assim como o 
delegado, ao tentar descobrir o paradeiro do velho 
mecânico. Para piorar, no meio disso tudo, Maria cumpre com 
o seu objetivo e foge de casa com Murilo, filho do 
delegado, mas o plano deles sai errado ao serem raptados 
por um grupo de garimpeiros, que os obrigam a fazer 
trabalho escravo e abusam sexualmente de ambos. O líder, 
Neno, nem desconfia que a garota seja filha do homem que 
matou o seu pai, quase duas décadas atrás.   
Ao ser informado do possível paradeiro da irmã, Mateus, já 
sob o domínio de Raul, vai resgatá-la e enlouquecido, mata 
de forma violenta todos os garimpeiros, para alivio e ao 
mesmo tempo horror de Maria, que não reconhece o irmão 
naquela reação. Ela está em completo estado de choque e 
Mateus/Raul a deixa em uma clinica no caminho de volta. Já 
Murilo, não suportou a pressão e acabou sucumbindo às 
torturas.  
A primeira pessoa que descobre a presença de Raul 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. 
Quando eles finalmente chegam ao local em que os diamantes 
estariam escondidos, na beira do rio, a desconfiança de 
Cristina aumenta ao descobrir que a caixa está vazia e não 
existe nenhum diamante. Eles começam a discutir, os nervos 
aumentam, até que Raul empurra Cristina na água. Enquanto 
cai, ela consegue arrancar o pingente do pescoço dele, 
antes de ser levada pela correnteza.  
Cristina desaparece, Mateus se vê livre da alma do pai e 
Clara recupera o noivo. 
Quando tudo parece resolvido, uma mão feminina surge para 
tirar o pingente da agua, deixando no ar a possibilidade da 
alma do Raul sobreviver para uma nova temporada.  
A cidade finalmente volta a tranquilidade de antes e 
descobrimos que o tempo todo, os diamantes estavam 
escondidos embaixo da cama em que Cristina estava dormindo. 
Após descobrir um mapa demarcado nas coisas de seu pai, 
Mateus chegou até os diamantes e guardou segredo pois 
queria fazer uma surpresa para Clara. Agora, com a policia 
atrás dele por conta dos inúmeros crimes que cometeu 
enquanto estava sob o domínio de Raul, Mateus pega a 
estrada para bem longe, levando consigo Clara e as pedras 
preciosas.  
 



 
SINOPSE DA 2ª TEMPORADA: 

 
Após alguns anos foragido por conta de todos os crimes que 
cometeu enquanto estava sob domínio de seu pai, Mateus leva 
uma vida reclusa junto com Clara e o filho deles, Pedro. 
Paranoicos com o passado, os três vivem em um sitio, sem 
contato com o mundo, onde plantam o que comem e educam o 
filho dentro de casa. Quando Pedro entra na adolescência, 
decidem que é hora de coloca-lo em contato com jovens da 
mesma idade. Junto a isso, após vários anos frustrado por 
não saber o paradeiro da irmã, Mateus consegue noticias de 
Maria, o que o deixa extremamente feliz com a perspectiva 
de reconectar com o que restou de sua família.  
Este será apenas o inicio de um quebra cabeça, que envolve 
Cristina, que sobreviveu a queda no fim da primeira 
temporada e ainda salvou o pingente. Ela, que era a única 
pessoa que sabia do paradeiro de Maria, vai ao seu encontro 
na clinica e faz sua cabeça em relação aos acontecimentos 
que ela não viveu por ter sido raptada pelos garimpeiros.  
Se sentindo abandonada pelo irmão e com raiva por ele tê-la 
deixado internada contra a vontade, após liberta-la 
Cristina não encontra muita resistência em fazer a sua 
cabeça. 
Com o auxilio do pingente, Raul encarna no corpo da filha, 
o que provocará várias situações bizarras. Ele com o seu 
comportamento machista se sentirá incomodado no corpo de 
uma mulher, mas está disposto a tudo para se manter vivo e 
com chances de recuperar parte do que perdeu. Por outro 
lado, Cristina também volta a se sentir viva com a presença 
de Raul e o sentimento de vingança. Eles voltam a se unir e 
agora tem Maria como a isca perfeita para pegar Mateus e o 
que sobrou dos diamantes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
 
 
 
 
 
	


