
Anjos do amor Gênero: comédia romântica  Storyline  Virgem aos 40 anos, André, o último dos 
românticos, abre uma agência de casamentos para ajudar aos outros e a si mesmo.   Sinopse  
A série contará a história da vida de André, um virgem de 40 anos que decide abrir uma 
agência de relacionamentos para lidar com sua dificuldade de convivência e tentar ajudar 
outras pessoas com problemas parecidos. Ele não tem uma boa  interação social. Costuma 
falar o que pensa nas horas erradas, como fazer uma piada sem graça num momento sério. 
Então, às vezes é muito engraçado, outras vezes, é apenas patético. É completamente 
desajeitado, do tipo que derruba tudo ao redor. Apaixonado por Mangá, é mais aficionado por 
esses quadrinhos do que uma criança.  No início da temporada, ele se sente apaixonado por 
Marta, uma de suas secretárias. Ela é uma mulher bonita de seus 45 anos, personalidade forte, 
decidida. Percebendo o acintoso interesse de André por ela, mantém um jogo de sedução, 
embora evite se comprometer de verdade. No decorrer da temporada, ela se apaixonará 
verdadeiramente por ele, só que naquela altura ele já estará apaixonado por Adriana, uma 
mulher independente e bem resolvida, que já foi casada, tem uma filha de 3 anos e vive uma 
conturbada relação com seu ex-marido. Ela acabara de se inscrever na agência “Anjos do 
Amor”, e André, quando viu suas fotos, se apaixonou imediatamente. Então, começa o 
processo de aproximação que muito lentamente faz surgir uma relação afetiva entre os dois. 
Porém, a dificuldade de relacionamento dele e o trauma de Adriana por acabar de sair de uma 
relação onde se sentia violentada, fazem com que nunca, efetivamente, tenham sexo. Ele, 
portanto, continua a ser um virgem de 40 anos.  Marta, que é extremamente competitiva, 
quando percebe que ele se desinteressou por ela, imediatamente quer reconquistá-lo. Nos 
momentos frágeis da relação dele com Adriana ela consegue sua atenção. André passa de um 
looser para um virgem disputado por duas mulheres. André terá uma grande aliada e amiga, 
Virginia, uma psicóloga que dentro da agência exerce a função de analisar os candidatos, seus 
perfis e, com isso, fazer as conexões afetivas. Uma mulher dócil que se envolve de fato com 
todos os casos que cuida, mas tem, como preferido o caso de André, por quem torce com todo 
coração. Ela adora sua função e acredita profundamente no amor. Conheceu seu marido em 
uma agência de casamentos e hoje, trabalhando em “Anjos do Amor”, considera-se um cupido 
moderno.   A relação de André e Adriana sofrerá muitos impedimentos por causa da relação 
problemática que ela mantém com seu ex-marido.  André sempre pedirá ajuda  a Paulo, seu 
funcionário cuja função é preparar os inscritos com menor desenvoltura para seus encontros. É 
uma espécie de personal lover. Ele é um homem envolvente, engraçado, bonito, bem 
humorado e inteligente, que ironicamente, tinha tudo para ser feliz no amor, porém não 
consegue se apaixonar por ninguém. Quando sente que uma relação está ficando séria, dá um 
jeito de terminá-la –  o que precisa manter em segredo dos seus clientes.  Mora sozinho e 
frequenta as mais quentes baladas cariocas.   Dentro da agência de relacionamentos haverá 
os casos e o trabalho de unir os casais.  Portanto, cada episódio contará um caso, no qual 
André tentará liderar a equipe para aproximar o casal em questão, o que causará sempre 
situações, atrapalhadas, dramáticas, emocionantes e de tantos outros sentimentos.    
Paralelamente a isso, teremos os problemas pessoais, aventuras e decepções amorosas e 
variadas situações envolvendo os integrantes da equipe da agência.  A série contará com um 
conteúdo transmídia, onde a psicóloga e o personal lover da agência darão consultoria aos 
espectadores/usuários. 

 


