.... EM FEVEREIRO, uma história onde cada um exerce o seu
protagonismo, em busca tanto de sua liberdade interna quanto
externa...

Senhores da LIBERDADE narra o cotidiano de 6 protagonistas
com suas histórias próprias, porém interligados pelos caminhos
tortuosos do destino e, sobretudo, pelas escolhas feitas no
passado, sejam estas equivocadas ou não.

Hugo, em 2019, é um jovem de 26 anos, estudante de Direito,
sobrinho de Rafaela e filho mais velho de Nicholas. É uma pessoa
bastante centrada, até mesmo tímida, mas com uma personalidade
muito forte. Tem uma beleza que chama a atenção, malgrado não
dê muita relevância para isso. Seu foco sempre foi o concurso
público, ingressar na magistratura. Porém, os inquietantes
sentimentos pessoais volta e meia o trazem desconforto,
sobretudo pela dificuldade de aceitar a sua homossexualidade.

Hugo teve um forte envolvimento, no ano de 2014, com Leo,
jovem loiro três anos mais jovem. Contudo, vez que ambos tinham
dificuldade

de

se

aceitaram,

tiveram

muitos

conflitos,

divergências e brigas. Eram muito imaturos para manterem um
relacionamento. Por essa razão, Leo decidiu abandonar Hugo sem

dar satisfações de sua vida, o que o deixou extremamente
magoado e disposto a nunca mais cometer a tolice de se apaixonar
novamente.

No entanto, em 2019, Hugo passará a ter uma convivência
muito forte com Gustavo, jovem de 18 anos que acabara de sair do
interior do Paraná com o intuito de estudar Direito. Inclusive,
Gustavo será um dos estudantes que residirá no apartamento de
Rafaela, a qual mantém uma espécie de república para graduandos
vindos das redondezas para estudar na Capital do Estado.

O que ocorre é que Gustavo é uma pessoa ainda muito
imatura, problemática, que se trata de uma depressão. E Hugo,
mais maduro, se sentirá na incumbência de auxiliar o novo amigo na
superação de seus problemas psicológicos. A partir desse convívio
marcado por uma amizade repleta de afinidade e interesses em
comum, Hugo se sentirá confuso com relação aos seus sentimentos.
Não admitirá para si mesmo que está se apaixonando por Gustavo.
Inclusive, terá o mesmo receio de repetir os erros que cometera
no passado quando se envolvera com Leo.

Para piorar a situação, Gustavo relatará para Hugo não ter
superado uma paixão por uma garota chamada Juliana, o que
deixará o segundo com ainda mais medo de relevar os sentimentos

conflituosos, vez que, caso contasse, correria o risco de ser mal
interpretado e, até mesmo, perder a sincera amizade.

Não bastasse as dúvidas acerca dos seus sentimentos pelo
amigo Gustavo, Hugo ainda tem que lidar com a frustração de não
ter sido criado pelos pais. Não obstante tenha um amor muito
grande pela tia, Rafaela, chegando a considerá-la, inclusive, como
a sua mãe de criação, Hugo não esconde que sente falta de seu pai
Nicholas, vez que Hugo tinha apenas 5 anos quando perdeu contato
com aquele e acreditou na falsa morte do mesmo.

Recorda-se Hugo que, conquanto Nicholas tenha se tornado
um bandido perigoso, traficante transnacional de entorpecentes,
cuidava dele com muita dedicação, tendo em vista que a mãe dele,
uma dançarina de boate, o abandonara quando era bebê, deixandoo para o pai criar. Contudo, quando Nicholas decidiu abandonar a
família e deixado Hugo nas mãos de Rafaela, aquela criança de 5
anos ficou muito traumatizado com a perda do pai que tanto amou.

Hoje, em 2019, Hugo está vivendo conflitos com a sua
orientação sexual e, futuramente, mal sabe que passará a ser
amigo de João, filho que Nicholas teve com Carenina. Contudo,
João até hoje pensa ser filho do atual marido de sua mãe, Rodrigo,

nunca tendo sido relevado a ele o passado de seu verdadeiro pai,
Nicholas.

Como Hugo lidará com as suas dúvidas amorosas com relação
a Gustavo? Abrirá mão da amizade ou tentará se manter discreto,
amando em silêncio?

Qual será a reação de Hugo ao descobrir que João, o qual
será um grande amigo no futuro, é o seu meio-irmão caçula, fruto
do relacionamento de Nicholas com Carenina?

Essa foi a apresentação de um dos protagonistas de
Senhores

da

LIBERDADE.

Nas

próximas

chamadas,

a

apresentação dos outros 3 protagonistas: Gustavo, Helena e
João.

