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450 Piadas = 1 Milhão de Risadas (Volume 3)

Esta fila
não anda?!

Espero não ficar
com esta bicharada.

Estamos quase
a chegar

à tua página.

Disseste
que sabias
o caminho!

Vai ser
giríssimo!
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Atarefada a fazer o jantar, a D. Filomena 

pede ao filho que vá cuidar dos 

peixinhos do aquário.

— Diogo, sai da frente da televisão

e vai pôr água fresca aos peixinhos.

Contrariado, o Diogo olha para 

o aquário e, sem sair

do sofá, responde:

— Pôr água fresca?! 

Não é preciso, mãe. 

Eles não têm tido 

muita sede…

A outra água

ainda está lá toda!

Pôr água fresca?!

A Violeta foi acampar com o pai. À noite, já na tenda,

a menina não consegue adormecer com o zumbido

que circula à sua volta.

— Papá, papá, os mosquitos 

não me deixam dormir.

— Apaga a luz e tenta 

adormecer — diz-lhe o pai.

Assim que a apaga, a Violeta 

vê um pirilampo.

— Papá, papá, agora estão

à minha procura com uma 

lanterna!

Zumbidofonia!

Perguntas tolas
Hoje há cinco tipos de azul: 

azul-claro, azul-escuro, 
azul-esverdeado, anil
e azul-bebé. Quantos

havia em 1963?

«Animalice» com piada!
Quando uma cobra nasce 
com duas cabeças, as cabeças 
lutam entre si por comida!

Quatro. O azul-bebé ainda 
não tinha nascido!

Factos loucos!
O chicote foi o primeiro invento do homem 
capaz de ultrapassar a barreira do som!
O som do seu estalo é supersónico porque 
a ponta do chicote é mais rápida do que
a velocidade do som.

Contra factos…
A mãe e o pai pirilampo assistem à festa 
de final de ano do filho. Quando 
termina a peça de teatro onde o filho
é protagonista, diz o pai pirilampo para 
a mãe pirilampo:
— O nosso filho é brilhante, não é?!






