
Um homem do mar, experiente, duro e
intransigente, comanda o navio com um pulso de
ferro, acreditando fazer o melhor por todos.
Intransigência que também o põe em conflito com a
sua filha, mas cujo lado humano desperta nas
circunstâncias mais dramáticas.

Virgílio Castelo 

CAPITÃO SILVA



Sandra Faleiro 

FLORBELA

Esposa do Capitão Silva, tenta fazer a
ponte entre o rigor do Capitão e o
romantismo da sua filha Amélia.



Beatriz Barosa

AMÉLIA

Jovem dócil. Filha do Capitão Silva e de
Florbela. Namora com Pedro.



João Pedro Jesus
PEDRO

Namorado de Amélia. Estudante idealista, cuja
militância política o irá colocar em conflito
com o Capitão e com a Polícia do Estado
(PVDE).



Vítor D’Andrade 

BERNARDO

Médico, humanista e aspirante a escritor, é
um homem dividido entre a compaixão
pelos pescadores e a amizade com o
Capitão.



João Reis
MANUEL

O Imediato. É o braço direito do Capitão, mas
apreensivo com a sua liderança, e desconfiando
dos pescadores. A sua proximidade com Manuela
irá trazer-lhe problemas em Terra e no Mar.



Pedro Lacerda 
ALBINO

Pescador que caiu em desgraça, traumatizado por
um naufrágio no passado e considerado má-sorte
para os lugres onde embarca. Tem uma relação
tempestuosa com a sua mulher e um amor sem
limites pela sua filha.



Maria João Falcão

ANABELA

Mulher forte e determinada. Apesar de ter um
casamento pouco feliz é muito protetora da sua
filha, tentando evitar que ela cometa os mesmos
erros que Anabela cometeu no passado.



Catarina Rebelo

MARIANA

Filha de Albino e Anabela. É uma jovem cheia
de sonhos, mas também inocente. Tem muita
força de vontade e uma grande alegria de viver.



Miguel Borges
TÓ MARIA

Pescador de primeira linha. É um líder
rebelde dos pescadores, cínico e
intimidador. É também um pinga-amor
que gosta muito de beber e muitas
vezes fala de mais.



Carla Chambel
JOANA

Mulher de Tó Maria. Há anos que engole
em silêncio as infidelidades do marido.



João Craveiro

ZÉ ESPADA

Forte, determinado e corajoso, mas com
respeito ao mar, a única coisa de que tem
receio. É o melhor amigo de Tó Maria e irá
envolver-se em negócios escuros que irão ter
consequências trágicas.



João Catarré
ZÉ SOL

Pescador maduro, impaciente e
temperamental. Ambiciona ser o líder dos
pescadores. Gosta de Manuela, a irmã do
seu melhor amigo, Tó Verde.



Ricardo de Sá

TÓ VERDE

Pode ser “verde” como pescador, mas é maduro
nas outras andanças da vida. Mantém uma
relação com a prostituta que o considera o seu
salvador. Muito protetor da sua irmã, que ajudou
a criar depois da morte dos pais.



Carolina Amaral

MANUELA

Irmã de Tó Verde. Uma jovem com
espírito independente, mas muito
impulsiva nas suas escolhas amorosas e
nas suas opções de vida.



Sara Norte
MADALENA

Prostituta, trabalha num bordel, mas
sonha emigrar para os Estados Unidos.
Tenta há anos convencer Tó Verde a
ajudá-la nesta fuga.



Vítor Norte

TI JOÃO

Contramestre, homem experiente e sensato. É
uma figura paternal para todos os pescadores. Um
dos seus filhos morreu no mar e ele fará tudo
para evitar que o seu outro filho, Alfredo, corra os
mesmos riscos.



João Baptista

ALFREDO

Casado com Laurinda, sonha seguir as
pisadas do pai, mas desesperado com a
falta de trabalho acaba por se envolver
numa militância contra o Regime.



Patrícia André
LAURINDA

Casada com Alfredo, sensata e
compreensiva, tenta amenizar os
conflitos entre o seu marido e o seu
sogro.



Miguel Partidário
MIGUEL DAS ONDAS

Órfão, é um rapaz frágil e inexperiente. Tem
medo do mar, de onde foi resgatado em
bebé. O seu melhor amigo é Albino e essa
relação é mal vista em Terra e no Mar.



Dinarte Branco
CHEFE DO POSTO DA GUARDA

Preconceituoso e violento. Tem uma forte atração
não correspondida por Anabela.



Rodrigo Soares 

FILIPE

Cigano contrabandista. Desesperado para
arranjar dinheiro pois quer ir ter com a sua
mulher e com a sua filha que se encontram
em perigo em Granada, devido à Guerra Civil.



Rodrigo Tomás

TÓINO NAZARENO

Honesto e destemido É um pescador dedicado
e amigo de todos. Zela pelo seu pai, um
professor reformado e doente, e faz os
possíveis para o ajudar. Tem uma paixão
crescente e correspondida por Mariana.



Figueira Cid

FRANCISCO

Pai de Toino. Professor reformado com uma
tuberculose cada vez mais agressiva. Apoia
a relação entre o filho e Mariana, a quem dá
aulas privadas, aproveitando assim para
matar saudades de Toino.



Paulo Manso

MANUEL CRUZ
Escalador. Foi militar na Primeira
Guerra e é um homem de mão do
Imediato.



Tomás Alves

GONÇALO

Jovem lisboeta e filho de pais ricos, que vai
passar férias à Nazaré. Superficialmente
charmoso, mas com um lado negro que
acabará por gerar graves problemas.



Manuel Sá Pessoa

CARLOS, O PILOTO

Destemido e aventureiro. Adora o mar e é
um grande admirador do Capitão.



Miguel Melo

COZINHEIRO

Limitado nos seus dotes culinários,
desenrasca a chora de bacalhau que mata a
fome aos pescadores.


