
                                        AMIGAS PARA SEMPRE Quatro mulheres, Thaís, Isabel, Dora e 
Malu, amigas desde a infância e que agora estão na casa dos sessenta, resolvem morar 
juntas, realizando um daqueles desejos que melhores amigas, quando adolescentes, têm. O 
que parecia um sonho de crianças, agora se torna realidade. Todas são divorciadas, com filhos 
e netos. São mulheres independentes financeiramente, antenadas, divertidas e ainda no 
mercado de trabalho e amoroso. O convívio vai aproximar suas famílias, criar alguns 
relacionamentos amorosos entre seus filhos e, claro, trazer muitas confusões.  Afinal, 7 ex-
maridos, 10 filhos, 4 noras, 2 genros, 7 netos  e alguns affairs das quatro amigas, são uma 
fonte inesgotável de problemas mas também de muito afeto e gargalhadas. A história começa 
quando Thaís precisa fazer uma cirurgia no calcanhar que a deixará proibida de andar por 
algum tempo. Como mora sozinha e seus filhos e noras trabalham e têm filhos pequenos, 
nenhum deles poderá cuidar dela, durante esse período. A amiga Isabel, então, a convida para 
fica em sua casa durante sua recuperação. Poucos dias depois da cirurgia de Thaís, uma 
explosão de gás no restaurante na rua onde Dora mora, faz com que seu prédio, colado ao 
estabelecimento em questão, seja interditado. Um de seus filhos não mora na cidade e o outro 
está recém-casado. Dora, por ainda ter uma relação um tanto cerimoniosa com sua nora e 
temer ser um estorvo na vida do jovem casal, prefere não ficar hospedada em sua casa.  
Isabel, sempre solidária, oferece abrigo para a amiga.  “Vai ser até bom, querida, você poderá 
me ajudar a cuidar da Thaís”, argumenta, convincente. O convite é aceito, com prazer.  Mais 
uma briga com Tito e dessa vez jurando que não terá volta, faz com que Malu apareça de mala 
e cuia na casa de Isabel. “Posso me juntar a vocês, amigas? É só por uns dias até a vontade 
de me matar passar!” diz, dramaticamente. E assim, as 4 amigas passam a conviver. E essa 
convivência é tão boa que elas não vão querer mais se separar. Mesmo depois que Thaís se 
recupera, que o apartamento de Dora é liberado e que Malu, mais uma vez, faz as pazes com 
Tito, as desculpas para não voltarem para suas casas vão surgindo e cada uma é mais bizarra 
que a outra. O primeiro episódio termina com as quatro amigas chegando à conclusão de que 
querem mesmo é morar juntas, para o resto de suas vidas. Nos episódios seguintes, o 
problema de uma se transformará no problema de todas. Questões de família, trabalho e 
amores serão discutidos com seriedade, mas sempre com uma dose generosa de humor e, 
apesar dos inúmeros dilemas e confusões que as quatro amigas terão que enfrentar, ao fim, a 
amizade sincera e profunda que norteia a nossa história, sairá sempre vitoriosa.    ISABEL – 62 
anos, divorciada 2 vezes. Tem 3 filhos: Thiago, Lucas e Milena, todos do primeiro casamento, e 
2 netas.  Sempre teve uma boa situação financeira. Nunca dependeu dos ex-maridos. Tem seu 
próprio negócio. É dona de uma franquia de um famoso curso de inglês. Mora sozinha na casa 
confortável e grande em que cresceu e é nela que vai hospedar suas amigas. Seu segundo 
marido virou seu amigo e, com frequência, vai visitá-la. Metido a galã, vai viver jogando charme 
para suas amigas, provocando algumas situações constrangedoras entre elas. THAÍS – 61 
anos, escritora.  Foi casada por quase 30 anos. Está divorciada há 10  mas o ex-marido, até 
hoje nutre alguma esperança em reconquistá-la. Faz de tudo para atrapalhar seus novos 
relacionamentos. Thaís também tem 3 filhos: Victor, Elisa e Henrique e 4 netos pequenos, 
quase todos da mesma idade, o que faz com que ela  seja sempre muito solicitada pelos filhos 
e noras. A turbulência divertida em que se tornou a vida das quatro amigas, juntas, vai servir de 
inspiração para as crônicas que Isabel escreve, semanalmente, para um jornal de grande 
circulação. Ao perceberem-se retratados, suas amigas e familiares terão reações diversas, o 
que dará pano para muita manga e resultará em novas crônicas. Sua filha Elisa, muito bonita e 
há pouco separada, será o pivô de algumas confusões amorosas envolvendo os filhos de suas 
amigas.  DORA- 62 anos, professora e terapeuta de reike. É a mais espiritualizada das quatro 
amigas. É do tipo que acende velas, adora um incenso e acredita que energias positivas 
podem mudar sua vida. Já teve 3 maridos ,não foi feliz com nenhum deles mas continua 
acreditando no amor. Tem certeza de que ainda encontrará o homem dos seus sonhos. 
Enquanto ele não aparece, mantém um relacionamento proibido com um homem casado que a 
faz padecer de culpa e viver num eterno conflito entre a carne e o espírito. Tem 2 filhos, Caio e 
Rafael. O primeiro é recém-casado e sua mulher é do tipo mimada e ciumenta. Ficará 
chocadíssima quando descobrir o romance secreto de sua sogra. Rafael é separado, tem um 
filho e vive em outra cidade. A cada 15 dias, vem visitar o filho e costuma se hospedar, com a 
cria, na casa da mãe. MALU- 60 anos. Dona de um salão de beleza que mantém em sociedade 
com seu ex-marido e atual namorado, Pierre, um famoso cabelereiro. É a mais divertida e 
extravagante das quatro amigas. Tudo nela é exagerado, suas risadas e até os seus prantos. 
Depois de anos de um casamento convencional, recheado de muita paixão e de muitas brigas, 
Malu decidiu se separar de Pierre e tentar um novo tipo de relacionamento. Agora, moram em 



casas separadas e ela diz ser apenas sua namorada. A paixão e as brigas continuam e, 
provavelmente, continuarão para sempre.  Malu tem 2 filhas, Gisela e Bianca, ambas solteiras, 
bonitas e com vidas independentes dos pais. Malu não vê a hora de ser avó e vai tentar 
aproximar suas filhas dos filhos de suas amigas, o que, na maioria das vezes, por conta dos 
seus exageros, resultará em uma grande confusão. 

 


