A
A DEFORMAÇÃO PROFISSIONAL
Aquele dentista ficava com um ódio canino e gritava
de modo incisivo quando alguém o estava a… molar.

A DONINHA
O Hugo encontra uma doninha malcheirosa e, muito
contente, leva-a logo para casa.
Ao entrar, anuncia: − Mãe, encontrei esta doninha
e vou guardá-la no meu quarto, debaixo da cama.
A mãe: − E o mau cheiro?
O Hugo: − Ah, vais ver que ela se habitua!
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A
ABRIR A BOCA
Num comboio, um senhor gaba-se:
− Eu sou um professor famoso e, quando falo,
toda a gente olha para mim de boca aberta!
O senhor que vai sentado em frente dele sorri e comenta:
− Comigo passa-se o mesmo…
E o primeiro: − Também é professor?
− Não… sou dentista!!!

ACIDENTE
Um caracol ia a atravessar uma estrada quando
foi atropelado por uma tartaruga. Quando acordou
nas urgências do hospital, perguntaram-lhe o que
lhe tinha acontecido, ao que ele respondeu:
− Como quer que eu saiba?! Foi tudo tão depressa!

ADIÇÃO
Dois estudantes estão a conversar e um deles queixa-se:
− Não consigo perceber nada de matemática!
Ontem o professor disse que 3+7 = 10. Mas hoje disse
que 6+4 = 10… Em que devemos acreditar?
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AS MELHORES PIADAS DE

A AZ
AI A LOUÇA!

– Eu ouvi muito bem!
Tu não disseste «vai-ma dando»,
disseste «vai mandando»!

A
ALERTA NA ESTAÇÃO
No altifalante da estação de comboio, uma voz
anuncia em tom de preocupação:
− Pede-se ao senhor que apanhou o comboio das
10h20 na linha 1 para o Porto que o devolva já!

ANTIGA ESCRITA
No Antigo Egito, um mestre escriba está a ensinar um
aluno a escrever e, a certa altura, corrige-o, dizendo:
− Atenção à ortografia. Esqueces-te sempre de que
«fortalhão» se escreve com dois bíceps!

ANTIGUIDADES
Um homem entra na loja de um antiquário e pergunta:
− Então, tem novidades?
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AS MELHORES PIADAS DE

A

A AZ
ARROZ

− Senhor polícia, o meu marido saiu de casa ontem
para ir comprar arroz e até agora ainda não voltou.
Estou tão preocupada, o que devo fazer?
− Sei lá! Faça massa!

ÀS COMPRAS
Numa loja de roupa, o que compram uma pianista
e um marinheiro?
Ela, um vestido de cauda, e ele, um fato azul-marinho.

AUTOR
O Chico encontra o Zé, que leva um grande livro
debaixo do braço.
− Onde vais com esse livro?
− Achei-o e quero levá-lo ao dono!
− E quem é o dono?
− Olha, eu nem o conheço, mas está aqui escrito
na capa: Eça de Queiroz!!!
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