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Mini-saia em chinês?
Vitucu.
Prostituta em chinês?
Irokusaycaru.
Prostituta com doenças em chinês?
Irokumata.
Como se fala top-less em chinês?
Xem-chu-tian.
Porque é que a manteiga não consegue entrar na discoteca?
Porque é sempre barrada á entrada.
Sabem qual e o cumulo da lentidão?
E ver um video duma corrida de caracois em camara lenta.
Sabem como se colam duas vacas???
Com Cola-Cow...
Como se mata uma planta?
Fazes-lhe a folha.
Era uma vez um cão que respirava pelo cu...
Um dia sentou-se, e morreu.
Subi a uma árvore para ver se te via
como nao te vi,desci.

Um miúdo vai a uma farmácia cheia de gente:
Miúdo:olhefaz favor! Eu queria um preservativo!
Farmacêutico:Ó menino... cuidado com a língua!!
Miúdo:Temrazão!! Dê-me dois...
Iam dois mercados a voar... até que um caiu mas o outro ficou a voar.. porquê?
Porque era um supermercado!
Nos EUA fabricaram uma máquina que apanha gatunos.
Testaram-na em New York e em 5 minutos apanhou 1500 gatunos.
Levaram-na para China e em 3 minutos apanhou 3500.
Na África do Sul em 2 minutos apanhou 6000 gatunos.
Trouxeram-na para Portugal e num minuto, roubaram a MÁQUINA!
Estou na fila dos bilhetes para o cinema. A senhora pergunta-me:
- Quer um bilhete?
- Não, eu meti-me na fila só para ver onde isto ia dar...
Estava um edifício a arder, e todos corriam para a saída de emergência. Perguntaram-me:
- É um incêndio?
- Não, é a minha mulher a assar sardinhas!!!
Quando voltei da margem do rio com um balde cheio de peixes o meu amigo pergunta:
- Pescaste esses peixes todos?
- Não! Estes são peixes-suicidas que se afogaram no meu balde.
Porque é que as rodas do comboio não são de borracha?
Para nao apagar as linhas.
Ia o manel na rua, vê uma gaja muita feia e diz:
- uau, deves ter caído do céu!...
- (envergonhada) obrigado...
- (diz baixinho...) é pena é que foi de cabeça...






Anedotas Secas: Parte II
Estão 3 dinossauras na praia.
Uma diz: vamos tomar banho.
Outra diz: ah, não posso... estou com o período...
A outra diz: olha, faz como eu... põe uma ovelha.
Diz um indivíduo para outro:
- Vai chover.
Responde o outro:
- Vai tu!...
O que diz um boneco de neve para outro?
-Nao te cheira a cenoura?
Porque é que existem muitos analfabetos nos Açores?
R: Porque o ínicio das aulas..só no Continente.
Como é que se chamam os tomates do Pinto da Costa?
R: DragonBalls.
Gajo nº 1 : Epá, nem sabes o que aconteceu à minha plantação de con**...
Gajo nº 2 : Plantação de con** ?nem sabia que existia disso, mas já agora, que é que aconteceu ?
Gajo nº 1 : Veio um vento do car**** e fo***-me aquilo tudo
Virase um paneleiro pooutro....
Paneleiro nº 1: Tens pintelhos no cu?
Paneleiro nº 2: Tenho.
Paneleiro nº 1: Então prepara o relvado porque logo á noite há jogo!
Tavam 2 pilas a sentar-se no banco.
Vem um vibrador e 1 pila diz:
- Vamos embora que vem ai o robocop!
Alguém aqui rói as unhas? O VanNistelROY«
Estás no Carro o que é que fazes para virAR
R:Abres a janela
Quantas Letras há no Abecedário Mundial?
R:24 porque o E.T. foi para o espaço

O que é que são 4 pretos no Chão?
R.:KitKat
Onde é que os micróbios fazem surf?
No microondas.
O que diz uma formiga para outra?
Nada. As formigas não falam!
O que é um brinquedo numa cadeira?
Uma brincadeira.
Sabes porque é que a água foi presa?
Porque matou a sede.
Qual é a diferença entre uma freira e um mercedes?
A freira reza e o mercedesbenz.
O que é que a galinha foi fazer à igreja?
Foi assistir à missa do galo.
Por que é que o elefante não arde?
Porque já é cinza.
O que acontece quando um elefante se apoia numa pata?
O pato fica viúvo.
Porque é que o canguru entrou para a universidade?
Porque tinha bolsa.
Porque é que as galinhas chocam?
Porque não têm travões.





Anedotas Secas: Parte III
Um homem rouba sinos de igreja e coloca-os num forno.
Qual é o nome do filme?
Assa sinos.
O Batman veste o seu Bat-fato, calça os seus Bat-sapatos e coloca a sua Bat-gravata. Onde é que ele foi?
A um Bat-izado.
Uma garrafa de gás pergunta a um balão:
- Posso-te contar uma anedota?
- É melhor não que ainda me rebento a rir!
O que diz uma zebra para uma mosca?
- Tu estás na minha lista negra.
Uma rapariguinha tinha um gatinho chamado Tido, que sempre dormia numa cesta.
Um dia a rapariguinha foi até ao cesto, mas não encontrou o gatinho. Qual é o nome do filme?
O cesto sem Tido.
É domingo, o convento está quase vazio e pouco falta para a missa das 9.
Dois padres vão tomar banho.Já estão nus quando dão pela falta de
sabonete
que a pressa fez esquecer.
Diz um deles:
-Vou num instante ao meu quarto que fica aqui mesmo ao fim do corredor e
trago dois sabonetes.
E juntando a fala à acção, corre para o quarto, tão despido quanto está.
De volta, com um sabonete em cada uma das mãos, dá de caras com três
freiras, já a caminho da missa. A primeira coisa que se lembra é fingir-se de estátua.
As freiras olham espantadas a estátua desconhecida e comentam :
- Que figura linda, perfeita...
Uma delas, de olhar fixo na 'pindureza' do padre, resolve dar-lhe um
puxão.
A reacção do padre à dor provoca a queda de um sabonete.
A freira apanha-o e conclui para as outras:
- Afinal, não é estátua nenhuma. É uma máquina de sabonetes!
A freira mais próxima também quer:
Outro puxão, nova dor e o segundo sabonete no chão!
- Que coisa gira!!! - Exclamam, felizes.
A terceira freira, não querendo ficar atrás, também dá o seu puxão e nada!

Puxa de novo e nada; outra vez e nada; e puxa e nada; e puxa e puxa e
puxa e puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa...
E conclui maravilhada:
-Deus seja louvado ...também dá 'gel de banho'!!!





Anedotas Secas: Parte IV
Porque é que os polícias não gostam de sabão?
Porque preferem deter gente
Para que servem óculos verdes?
R: Para verde perto.
Já conheces a piada do fotógrafo?
R: Ainda não foi revelada
Como se faz uma omelete de chocolate ?
- Com ovos de páscoa
O que é que uma Joaninha vai fazer a uma farmácia?
R: Comprar creme para os pontos negros!!!
O que faz um hipopotamo em cima de uma tartaruga?
R: Hipop Tuga
Estava o Marido a descansar na Cama depois de um longo Dia de Trabalho e diz a Mulher para ele:
Mulher:-Amor, vamos fazer um 69?
Marido:-Amor, porque não um 68?
Mulher:-Um 68!? como se faz um 68?
Marido:-Tu chupas e eu depois devo-te uma
Cátia liga para o Teleseguros:
Marta- Ok TeleSeguros, daqui fala a Marta
Cátia- Acabei de Bater.
Marta- Quais foram os Danos?
Cátia- Sujei as Mãos.
O Joãozinho estava em Casa da Avó Josefina ali á espera que a Mãe o viesse buscar
e a Avó era muito Gorda pesava prai uns 200 kilos e ela estava com febre
e a Avó queria por um Sepusitório só que não conseguia e chamou o Joãozinho:
"Joãozinho anda cá á Avó para me por um Sepusitório"
e o Joãozinho já todo fo****:
"Car**** Fo**-se eu agora é que vou por o Sepusitório"
Avó Josefina - "vá Filho eu vou me agachar e tu vais por o sepusitório"
e Joãozinho de repente diz:
"Avó ponho o Sepusitório no Vulcão ou dou comer ao Perú?"

Vira-se um Cego po outro e diz:
- Á tanto Tempo que não te Via
Diz o Cego para o de Cadeira de Rodas:
Cego - Como tens Andado
e o Homem de Cadeira de Rodas todo Fo**** - Como tens visto?
Já malhaste a Pamela Anderson?
O José Malhoa
Tu dizes a verdade?
O Schwarzenegger
Tu Chibas-te?
O Tóschiba
És um Cantor?
A Beyoncé
Abrias as pernas para ir trabalar para a Sic?
A Luciana Abreu
Porque é que o mar é azul?
Porque os peixes fazem "Blue!,Blue!"!
Nesta Bíblia o Galileu





Anedotas Secas: Parte V
O Homem chega a casa e diz á Mulher:
"Querida! tenho uma boa e uma má noticia... a boa é que deixei a droga, a má é que não sei onde!!!
Como é que as pombas se reproduzem?
R: Metem-se umas em cima das outras e« POMBA POMBAPOMBA!
Entra um Cego numa loja e começa a deitar tudo ao chão« a Empregada chega lá e diz:
-Precisa de ajuda?
E o cego:
-Na« nada disso« estou só a ver.
Conversa entre duas Impressoras: Esta folha é tua ou é impressão minha?
Uma mulher entra numa loja de roupa e pergunta:
- Vendem camisas de noite?
- Não, de noite estamos fechados«
Estão dois dinossauros a comer semáforos num cruzamento e diz um para o outro:
- Eh, não comas esse, que está verde!
Vai uma loira a uma Loja de Cortinados e pergunta á Empregada:
Loira- queria uma cortina para o meu computador
A Empregada supreendida diz:
-Cortina para o Computador??!!
a Loira diz indignada:
-Dahhtenho o Windows!
Porque é que o livro de matemática morreu?
Tinha muitos problem
as
O que é que uma Árvore de Natal tem em comum com um Padre?
Neste caso, as Bolas só servem para Enfeitar
Há um culturista que está a mirar-se ao espelho e repara que está todo bronzeado, menos numa parte.
Resolve ir para a praia, enterrasse todo na areia e deixa de fora apenas a parte onde não está
bronzeado. Entretanto passam duas velhotas e diz uma para a outra: - Olha para istoJosefina! Não há justiça
no Mundo! Aos 10 anos eu tinha medo disto; aos 20 anos eu andava curiosa sobre isto; aos
30 anos eu gozei-o; aos 40 eu perdi-o; aos 50 anos eu cheguei a pagar por isto; aos 60 anos eu cheguei a
rezar por isto; aos 70 anos até me cheguei a esquecer disto; e agora, que já

tenho 80 anos, estas porcarias até crescem assim na areia!
Um Bêbado caiu numa Poça de Água,alta noite. Passou um Policia que o tentou tirar.
O Bêbado diz: -Salvem primeiro as mulheres e as crianças, que eu sei nadar...
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