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Log Line 

O conturbado policial Medeiros retorna à ativa para desvendar o bizarro assassinato de uma prostituta. Mas o que 
parecia ser uma investigação banal torna-se a chave para um caso que envolve tráfico internacional de mulheres e 
de armas, um prostíbulo de luxo e o maior escritório de advocacia da Europa. E, para desespero de Medeiros, pode 
ter relação com o único caso que ele não conseguiu resolver: o desaparecimento de sua mulher. 

Referências-  The Good Wife, The Shield, CSI, True Detective, The wire.   



Público Alvo 
 
Indicada ao público adulto. 

Sexo - Homens: 65%  / mulheres: 35%  

Idade - 18 a 24 anos : 10% / 25 a 35: 10% / 36 aos 50:  60% / 50 aos 70: 15% 

Classes – A: 40% / B: 35% / Classe C: 20% / Classe D:  5% 



Ao mesmo tempo em que intercala tramas distintas, Metrópole irá cruzar as vidas de 
personagens pertencentes a diferentes realidades e duas Metrópoles mundialmente 
conhecidas, São Paulo e Lisboa. A Série Metrópole mostrará como as facetas do poder podem 
unir indivíduos que nunca imaginariam ter algo em comum.  Através de três vértices distintas.   
 
“Metrópole” acompanha a rotina dos escritório,  Ferraz e Vasconcelos do Brasil que é 
concorrente direto do escritório Luso Brasileiro Mathias Associados, onde os fins justificam 
os meios; os policiais do GERC sempre envolvidos em situações de perigo  e a rotina das  
dançarinas e dos clientes da boate de striptease “Hot Shape”  em Lisboa.    Universo narrativo 

 Através desses núcleos distintos e as  histórias do nossos personagens  se cruzam criando 
uma narrativa diversificada, cujos conflitos estão sempre no primeiro plano. Tais núcleos são 
também palco para histórias ricas em debates sociais acerca de poder, corrupção, 
diversidade, preconceitos e natureza humana.  Advogados em busca de poder e policiais 
sempre atuando em situações de risco. Soma-se a isso um ambiente de luxúria, compra e 
venda de sexo, egos construídos e destruídos, e "Metrópole" se transforma numa arena 
explosiva com enorme potencial dramático. 

“Metrópole” é um convite ao voyeurismo e a reflexão sobre 
o que é a vida nas cidades de São Paulo e Lisboa



A série se desenvolve sobre três núcleos dramáticos: O Embate de dois Escritório de advocacia 
Matias e Associados em  Lisboa e o escritório Ferraz de Vasconcelos em São Paulo, ambos  tem 
seus brilhantes advogados, especializado em clientes com poder aquisitivo imune a sentenças 
desfavoráveis. Por aqui, os fins realmente justificam, e remuneram qualquer meio.  O GERC- 
Grupo Experimental de Repressão e Contenção, um núcleo especial da polícia feito para tomar 
as atitudes rápidas e certeiras que fazem falta em uma cidade grande. A boate Hot Shape em 
Lisboa e suas prostitutas, dançando sobre o fino equilíbrio entre controle e submissão, 
envolvidas em um submundo de fetiches, segredos e crimes é lá que está escondida Leticia a 
esposa desaparecida do nosso Policial, na Hot Shape, é para lá que ele vai atrás dela na 
segunda temporada. 
 

Sobre a Série 



Cada derrota do Ministério Público 
para o poderoso advogado 
português Nuno Mathias mergulha 
nossos advogados em uma teia de 
corrupção, a cada novo 
assassinato leva  o GERC a buscar 
saídas imorais para descobrir os 
criminosos. A cada cliente que as 
garotas de progama da Hot Shape 
atendem no quarto Vermelho, mais 
próximas estão de cruzarem a linha 
em que não terão mais controle 
sobre suas vidas.



Personagens 



Subsecretário de 
Segurança Pública de São 
Paulo, 58 anos, é o homem 
forte do Governo e a quem 
o GERC responde. É gay 
enrustido e sofre por isso. 
Profissional correto e 
poderoso, blinda o GERC 
da interferência política. É 
o mentor de Medeiros. 

DR. RENAN CARVALHO 
(Leonardo Medeiros) 

DEL. CARLOS MEDEIROS 
(Warney Paulo) 

 
Ex-militar, 39 anos, é um 
policial com faro para 
bandidos insuspeitos. 
Abalado pelo 
desaparecimento de sua 
mulher Letícia e afastado por 
abuso de autoridade, é 
impulsivo, forte e o líder do 
GERC, mas a sua equipe 
ainda não confia nele. 

Agente da Interpol lotado 
em Lisboa e colaborador da 
equipe de Medeiros, Da 
Gama, 35 anos, é português 
de nascença, mas tornou-
se um cidadão do mundo. 
Versado na investigação 
virtual, investiga a Mão 
Turquesa. É pitoresco e 
rende boas risadas. 

DET. MARTIM DA GAMA 
(José Fidalgo) 

DET. SANDRA ALBUQUERQUE 

Prática e simples, 33 anos, é 
o fiel da balança do GERC. 
Abandonada pelo marido, 
cria sozinha o filho cuja 
doença a deixou à beira da 
falência. Por esta razão, pode 
ser a porta de entrada para a 
corrupção dentro do time, e 
Nuno sabe disso. 

(Laryssa Dias) 



FLÁVIA DE SOUZA 

Inteligente, 22 anos, de moral 
flexível, é a estagiária do MP. 
Usa a paixão de Gustavo por 
ela para obter informações, 
que vende ao escritório de 
Nuno. Borderliner não 
diagnosticada, Flávia se corta 
quando a pressão de sua vida 
dupla é muito forte. 

(Luitha Miraglia) 

NUNO "TUBARÃO" MATHIAS 

Português, sócio proprietário 
do Mathias & Associados, 60 
anos, Nuno nomeia ministros. 
Vindo de uma linhagem de 
advogados que remonta 500 
anos, seu apelido é 
“Tubarão”: ele só usa ternos 
cinza e gravatas vermelhas, 
como o sangue de seus 
inimigos. 

(Joaquim de Almeida) 

FREDERICO VAZ 

Sócio de Nuno, 55 anos, está à 
frente do Mathias & 
Associados no Brasil. É um 
português da velha nobreza 
que franqueVou o acesso de 
Nuno aos mais altos escalões 
do poder. Casado com Raquel, 
é violento, irascível e cultiva 
hábitos sexuais escusos. 

AIRTON SANTANA 

Advogado competente vindo da 
classe média carioca, 30 anos, 
compõe a equipe do Mathias & 
Associados. É habilidoso em 
fechar acordos fora do tribunal. 
Defende qualquer um que pague 
por seus serviços, mas não 
suporta ver pessoas injustiçadas. 

(Roberto Nardocci) 

     

  (Albano Jerónimo) 



RAQUEL VAZ 

Esposa de Frederico, 35 anos, é 
herdeira de uma família de 
políticos pernambucanos. Seu 
casamento foi um arranjo 
comercial. É uma mulher de 
gênio forte que terá um caso 
tórrido com Airton e terminará 
obcecada pelo jovem 
advogado. 

           (Renata Sarmento) 
NAVARRO 

Discreto, 40 anos, é o 
agente sujo do escritório 
Mathias & Associados. Faz 
o que for preciso pelo 
preço certo. Conhece as 
leis e deixa entender que é 
um advogado, mas seu 
sotaque italiano e sua 
atitude fria e bestial 
mostram que pertence à 
máfia. 

(Miguel Rodrigues) 

CÉSAR 

Líder da “Mão Turquesa”, 
70 anos, não sai de seu 
castelo medieval em 
Portugal. Calado, 
taciturno, é o principal 
cliente de Nuno e o único 
homem na Terra de quem o 
advogado tem medo. Tem 
uma relação misteriosa 
com o passado de 
Medeiros. 

WALTER PEDROSA 

Bicheiro de São Paulo, 50 
anos, está expandindo 
seus negócios para 
outras áreas ilícitas e 
encontra na “Mão 
Turquesa” um adversário 
formidável. Protegido por 
Renata e pelo MP, vai 
unir-se a Medeiros e ao 
GERC por puro interesse 
comercial. 

(Emilio Moreira) 

      

(Diogo Infante) 



 
LUCIANA PIRES 

Prostítuta de 24 anos da Hot 
Shape, é a que mais se 
diverte com os homens. É 
inteligente e charmosa. 
Amiga de Ana Clara, seduz 
Gilberto em Lisboa a mando 
de Nuno e parece gostar do 
Procurador, mas suas 
intenções nunca são claras. 

(Pamela Otero) 

 
ANA CLARA 

Inocente, é uma mulher 
pura de 26 anos perdida 
em um    entende. Mãe de 
uma filha pequena, faz 
qualquer coisa por ela. 
Detesta ser prostítuta. 
Foi convidada para 
trabalhar no Quarto 
Vermelho, mas sabe dos 
seus perigos. 

(Luiza Tizo) 

 
VIRGÍNIA PONTES 

Tem 28 anos e nasceu para 
ser garota de programa. 
Importa-se apenas com si 
mesma e manipula seus 
clientes. É a mais apta a 
sobreviver na Metrópole, 
mas nunca aceitou 
frequentar o Quarto 
Vermelho, de onde nenhuma 
menina retornou. 

 

 

(Alessandra Venansi) 

RUDY 
 

Coreógrafo habilidoso, é o alívio 
cômico da série. Engraçado, dá 
pinta de bicha ácida para 
espantar o assédio das 
meninas do Clube, mas na 
verdade é um heterossexual 
convicto, pai de uma família 
linda que ninguém do Clube 
conhece. 

(Julio Silvério) 

   



MARCELLO MENDONÇA 

Gerente do Clube 
Metrópole, é um gay 
discreto, austero e 
elegante. Respeitado por 
todos no clube, tem 
apenas uma fraqueza: seu 
amor pelo bandido Antony. 
Não quer nem saber o que 
acontece no Quarto 
Vermelho. 

(Clovis torres)  

SIMONE GALDINO 

Gerente da “Hot Shape” e 
única responsável pelo 
gerenciamento do Quarto 
Vermelho, Simone é uma 
mulher endurecida por uma 
vida de miséria. É o “homem no 
comando”, uma mulher dura 
que dá mordomias apenas a 
Virgínia, com quem tem um 
caso 

(Vietia Zangrandi) 

JOAQUIM 

Neto de César, é enviado pelo 
avô para ser liderar a Mão 
Turquesa no Brasil. Sua 
imaturidade e constituição 
física franzina fazem dele o 
saco de pancadas da série. 
Mas Joaquim tem a 
crueldade necessária para 
surpreender a todos. 

(Fábio Lago) 

ANTONY 

Namorado de Marcello, 33 
anos, é um peixe pequeno da 
“Mão Turquesa” no Brasil. Terá 
um caso com Dr. Renan e usará 
esta relação para chantageá-
lo. É um bandido sem caráter e 
aproveitador, que subirá na 
carreira da Mão Turquesa. 

(Rainer Cadete) 

   



Sinopse dos episódios da primeira teporada 



Personagens PILOTO / EP 02 



 

 

A volta de Medeiros ao GERC é marcada por um assassinato sui generis e cruel e pela chegada de Da Gama, um colaborador da Interpol 
que trabalhou infiltrado na Mão Turquesa. Dr. Airton, o advogado mais habilidoso do escritório de advocacia Mathias e Associados, 
liberta um suspeito de coordenar uma rede de jogo ilegal, para desgosto da Procuradora Renata e do bicheiro Walter. Um cliente 
perigoso e descontrolado ameaça a vida de Ana Clara e dos clientes do Clube Metrópole, arrastando o GERC para uma dura negociação. 

PILOTO 

EP. 2: UM NOVO DIA NA METRÓPOLE 

Ana Clara escapa do marido e busca ajuda de Medeiros. Gilberto recebe de Nuno com uma proposta irrecusável, acompanhada dos 
serviços especiais de Virgínia. O GERC captura uma suspeita dos crimes do maçarico, mas Medeiros levanta dúvidas sobre a real 
autoria do crime. Virgínia é capturada pelo verdadeiro assassino. No cativeiro, ela encontra uma vítima ainda viva e trama um plano 
ousado para libertá-las. Em sua investigação sobre o paradeiro de Letícia, Medeiros encontra rastros de seu passado português. 
Renata se aproximará de Renan e Medeiros para conquistar a parceria do GERC. 



EP 03 / 04 



 
EP. 3: INIMIGO OCULTO 

 

O GERC investiga o desaparecimento de transexuais. Gilberto convida Medeiros para ir à Boate Hot Shape. Na Boate, Medeiros 
busca com Rudy informações do novo caso. Ao ver Ana Clara atendendo um cliente, Medeiros descobre a verdadeira ocupação dela 
e se descontrola. Virgínia trama um golpe a um cliente abastado do quarto vermelho. Renata descobre sobre o assédio de Nuno 
sobre Gilberto. Gabriela descobre que os transexuais recebem um piercing no nariz antes de desaparecerem. Renan tem um 
encontro homoafetivo secreto com Antony, namorado de Marcello. 

EP. 4: ASSALTO AO GERC  

Virgínia quer entregar o assassino do maçarico para o GERC, mas Simone a impede. Antony chantageia Renan com gravações do 
encontro entre eles, exigindo que o GERC se afaste de uma investigação. Medeiros passa a investigar a Boate Hot Shape. Renata 
decide processar Frederico e Gilberto critica a decisão. Gilberto se envolve com Luciana. Airton cede às cantadas de Raquel. Medeiros 
dorme com Renata. Medeiros fala para Gabriela sobre o envolvimento da Mão Turquesa no sumiço de Letícia. A Mão Turquesa assalta o 
Gerc, libertando Frederico e ferindo Sandra. 



EP 05 / 06 



EP. 5: DEFESA É PARA OS FRACOS  

O GERC investiga uma quadrilha de fraudadores do INSS. Airton é preso por fraude. Flávia arranca informações preciosas do MP 
através de Gustavo, repassando-as a Nuno. A quadrilha do INSS é presa pelo GERC, mas Renata decide não apresentar a denúncia, 
criando tensão entre ela e Medeiros. Medeiros procura Walter para obter informações em sua investigação pessoal. Medeiros quase 
cede à sua atração por Ana Clara, mas foge dela e termina a noite em casa, sozinho, chorando por Letícia. Ana Clara aceita participar 
do quarto vermelho. Gabriela é sequestrada pelo assassino do maçarico. 

EP. 6: QUARTO VERMELHO  

Simone pede que Gilberto livre o Clube Metrópole e a Hot Shape da mira do MP. Sandra, Da Gama e Carlos percebem o desaparecimento 
de Gabriela. Renan autoriza o que for necessário para libertar a filha do homem que foi seu grande amigo e amor secreto de juventude. 
Virgínia seduz Navarro e pede ajuda dele para encontrar o assassino do maçarico. Gabriela entra em um jogo psicológico com o assassino 
do maçarico e descobre informações estarrecedoras sobre Letícia. Antony chantageia novamente Renan. Medeiros descobre uma pista 
sobre o desaparecimento de Letícia. 



EP 05 / 06 



EP. 7: DECISÕES IRREVOGÁVEIS   

Renata perde um importante caso e isso arruina sua relação com Gilberto. Simone decide colocar Ana Clara no quarto vermelho. 
Raquel vê Airton seduzindo uma mulher e resolve se vingar, mas Frederico a impede. Medeiros, bêbado e em crise, vai até a hot shape e 
liberta Ana Clara de seu cliente na hora certa. Gilberto recebe uma proposta final de Nuno e abandona o MP. Virgínia descobre a 
identidade do assassino do maçarico, o que coloca sua vida em risco. Medeiros encontra Antony com a ajuda de Ana Clara e o espanca 
em busca de respostas. Este lhe diz que Gabriela já tem um piercing no nariz. 

EP. 8: BOI DE PIRANHA  

Renata se vinga de Gilberto. Airton é abordado por Frederico com uma proposta impensável. César vem para o Brasil para repreender seu 
neto Joaquim. Medeiros encontra Gabriela, abalada, ferida, mas viva. Ela revela informações importantíssimas sobre o assassino do 
maçarico e sua relação com o sumiço de Letícia. Pressionado por Antony, Renan suspende Medeiros e Gabriela. Gilberto vai com Nuno para 
Lisboa. Da Gama e Sandra desfazem um esquema de tráfico de pessoas. Ana Clara é levada do Brasil pela Mão Turquesa. Gilberto vê 
Letícia em Portugal e avisa Medeiros. Mas ants que possa segui-lá é sequstrada, Medeiro viaja para Lisboa. 



METRÓPOLE TRANSMÍDIA 

• Como forma de expandir o universo ficcional da 
série, construir audiência multiplataforma e 
consequentemente fortalecer a propriedade 
intelectual da série, algumas a 



EQUIPE!











RAFAEL PEIXOTO



Produção



A SP ENTERTAINMENT é uma produtora de entretenimento que nasceu no ano de 2014 em Portugal. 
Faz parte do grupo SP TELEVISÃO, a maior produtora independente portuguesa. 

Composta por uma equipa com provas dadas no entretenimento e uma vasta experiência na sua 
produção, é uma produtora que olha de frente para o futuro. 

A sua missão está focada na produção e desenvolvimento de conteúdos de entretenimento para 
televisão e média digital. Cria formatos originais e produz formatos licenciados de terceiros. 

Instalada no futuro pólo da SP, o maior centro audiovisual do país, irá ter um estúdio para 
entretenimento com 1200 metros quadrados. 

Produção 



T: (+351) 21 426 14 64 M: (+351) 96 761 06 08 
Edifício SP - Caminho da Ponte, S.Marcos

2735-519 Cacém - Portugal 
Lisboa | Bogotá 

Contatos: 

+ (55)   11987758808
Rua Margarida 65 – 11 

 São Paulo Brasil
www.takeatakefilms.com


