
O hiperativo 

primeira semana artesanal do professor 

 

DIÁRIO DA REPÚBLICA Nº 112, SÉRIE I SEMANA 

Periodo de Hiperatividade: 2016-03-09 a 2016-03-16 

Data da Exposição: está online, nunca mais desaparece.  

Número de circo: vários 

Série: em série.   

 

Atos Publicados 

AVISO N.º E ISTO É SÓ A PRIMEIRA SEMANA - DIÁRIO DA REPÚBLICA  

Torna públicas as atividades por hiperatividade artesanal do Laboratório de 

Presidência Experimental; sessão presidida pelo Professor.  

 

Marcelo jurando solenemente que vai dar 

tudo pelas portuguesas e pelos portugueses.  

Marcelo regulando o volume da televisão 

para não fazer feedback. 

Marcelo despedindo-se da CARRIS agora 

que vai começar a ser transportado no 

coche oficial da Presidência da República. 

Marcelo pedindo um Big Mac para levar. 

Marcelo verificando se as lâmpadas do 

hemiciclo são daquelas LED, para baixar a 

factura da luz do Parlamento aos 

sobrecarregados cidadãos portugueses. 

Marcelo passando revista às barbas 

impecavelmente aparadas dos fuzileiros que 

protegem a Nação. 

Marcelo aguardando, com os seus 

convidados de honra, a abertura das portas 

do concerto de Anselmo Ralph. 

Marcelo dançando um slow no after. 

Marcelo regressando a Belém do after-party 

da tomada de posse. 

Marcelo parando o trânsito 

Marcelo contando uma piada marota. 

Marcelo combinando uma vichyssoise em 

Belém com um amigo de sempre. 

Marcelo jantando com os cavaleiros da 

Távola Redonda 

Marcelo ajuizando para o GOT TALENT 

PORTUGAL. 

Marcelo aprendendo kizomba. 

Marcelo exibindo muito estilo de saída para 

a ModaLisboa. 

Marcelo vintage transpirando estilo na 

ModaLisboa. 

Marcelo espalhando o vírus do afecto. 

Marcelo desbundando no primeiro dia de 

calor. 



Marcelo dizendo a Cavaco que pode meter 

no prego para ajudar as despesas lá de casa 

se a reforma não chegar. 

Marcelo escutando Moonspell. 

Marcelo tomando o pequeno-almoço, a 

refeição mais importante do dia para 

sambar na cara das inimigas. 

Marcelo recordando a memória do enorme 

actor Português!  

Marcelo cheirando "algo". 

Marcelo dançando o malhão. 

Marcelo acessorizando para mais uma 

terça-feira difícil na vida das inimigas. 

Marcelo lavando as vistas que um homem 

não é de ferro. 

Marcelo regressando do Eros Porto com um 

recuerdo. 

Marcelo apontando para o alçapão secreto 

que António Costa mandou instalar em São 

Bento para prevenir visitas indesejadas.

 

                                                           
 Experiência feita a partir da página de facebook "Marcelo a fazer coisas".  

 

 


