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A sillyseason parece terse apoderado d Os
Comentáriosde

Marcelo Rebelo deSousa

TVI Para lá da troca de
presentes com que a emis
são de domingo acabou
umabola de futebol porum
saco de línguas de gato os
sinais de excitação são cada
vezmais evidentes

Desafiado a abrir agora com
as perguntas dos telespecta

dores Marcelo começa por
perorar em tomo temas
como a sua devoção a
Marilyn ou a fé que tem na
recuperação do toureiro aci
dentado emDança com as
Estrelas literalmente a per
gunta dizia Acha que José
Luís Gonçalves se safa e
tanto o professor como
Judite Sousa acharam por
bem elegê la A partir de
então é só navegar àvista

Judite que como qualquer
pós balzaquiana da televi
são em processo de divórcio
anda agora a exibir biquinis
nas revistas vai fazendo os
seus olhinhos e deixando

escapar de vez emquanto
um tu no meio dos muitos

ó professor como aconte
ceu esta semana em Muita

informação que te chega E
Marcelo que nunca se fin
giu indiferente à beleza vai

por ali fora condicionando
à direita e obnubilando à es

querda até enfim deixar se
acantonar numa leitura de

sondagens em que não tem
outro remédio senão assu

mir que lidera para as
Presidenciais mesmo
sendo e isto já o acrescen
to eu republicano estupe
facto presidente da
Fundação Casa de
Bragança Enfim é uma fase

frívola do programa que há
de recuperar a assertividade
coma rentrée Mas já agora
pergunto o facto de ambos
se esforçarem tão claramen
te por chamar a Fernando
Seara o candidato da direita

a Lisboa enquanto a
António Costa chamam
AntónioCosta e a João
Semedo João Semedo está
do lado da frivolidade ou da
assertividade
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