E Porque Hoje é Sexta
Date : 12 de Janeiro de 2018
Quando procurarmos algo com humor, mesmo que seja um humor com contornos a roçar a
idiotice, temos no presidente dos Estados Unidos um ótimo "fornecedor" desse tipo de
conteúdos. Ora usa a expressão "países de merda" para se referir a outras nações, depois diz
que vai vender à Noruega os caças F-52, que não existem... é uma comédia! Mas é o tipo que
está à frente da maior potência militar do mundo. Sim, é o tipo que diz ter um "botão maior que
o da Coreia do Norte".
Este tipo de comédia vende, faz manchetes e faz rir. Até é divertido ver que a malta quer até
mais música desta e quer mesmo a Oprah no poder. Digam lá que os "States" não são uma
potência à maneira? Vamos falar de humor, daquele humor bom?
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Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e
pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das
imagens.
E porque hoje é sexta v520 [25.6MB]
Password: www.pplware.com
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Página 7 Musicómania

ANEDOTAS COM HUMOR
O Rei Artur estava pronto para ir para as Cruzadas.
Antes de partir, vai ver o mago Merlin e pede-lhe para fabricar o melhor cinto de castidade que
pudesse. Isso para que nenhum cavaleiro pudesse atentar contra a virtude da sua linda
esposa.
No dia seguinte, Merlin volta com um cinto que, contrariamente a todas as expectativas do Rei
Artur, possuia um buraco exactamente onde não deveria ter…
– Merlin!!! – berra o Rei – Estás a gozar comigo?
– Observe, Majestade, – diz o Mago, mostrando uma pequena guilhotina com uma lâmina
afiada – ela funciona assim que se introduz algo no buraco…
– Excelente! Realmente, excelente. Traga-me a Rainha, para que possamos instalar a
geringonça!
Três anos depois, Artur volta das Cruzadas. Ao chegar a Camelot, convoca todos os
cavaleiros:
– Vamos lá! Baixem as calças, é o exame médico! Todos os cavaleiros alinham-se em frente
ao Rei e baixam as calças.
Para horror e estupefacção do Rei, todos estão amputados!!!
Todos, excepto o fiel Lancelot. O Rei, vendo que seu fiel amigo não o traiu, agarra-o pelos
ombros e diz:
– Lancelot, estou orgulhoso de ti! Enquanto nenhum dos outros resisitiu à tentação de dormir
com a Rainha, tu conseguiste domar os teus impulsos. Por isso, concedo-te o que quiseres.
Faz a tua escolha.
Lancelot ficou mudo…
– Que foi, Lancelot? Perdeste a língua?!

m certo rapaz está no portão do céu, à espera de ser admitido,
enquanto São Pedro folheia o livro sagrado, a verificar toda a sua vida para
ver se é uma pessoa de valor. Depois dum bom bocado, São Pedro olha severamente para o
rapaz e diz:
– Não vejo nada que seja realmente mau na sua vida,
mas também não há nada que seja realmente bom.
Se me provar que fez algo realmente bom, poderá entrar.”
O rapaz pensou por alguns instantes e disse:
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– Ahhh,… teve uma vez que ia pela estrada quando vi um gang gigante de motards
a meterem-se com uma miúda indefesa. Diminui a velocidade para ter certeza do
que estava a acontecer. Vi uns 10 à volta dela a tentarem tirar-lhe as roupas.
Parei o carro, agarrei num bastão de basebol e fui em direcção ao líder do gang,
um tipo com um casaco de cabedal com um estampado dum tigre. Ele tinha uma corrente
amarrada da orelha esquerda até ao nariz. Enquanto me aproximava dele, os membros do
gang
começaram a fazer uma roda à minha volta. Arranquei a corrente da cara do tipo e
dei-lhe uma pancada com o meu bastão. O tipo foi pró chão com um só golpe.
Depois disso virei-me para todos e disse:
“Deixem esta miúda em paz. Vocês não passam dum bando de merdas!
Voltem para as vossas casas antes que eu perca a paciência e
acabe de vez com a vossa raça, seus animais!”
São Pedro, realmente impressionado perguntou:
– E quando é que isso aconteceu?
– Bom,… faz uns cinco minutos

Um homem bate à porta duma distinta senhora.
— Bom dia, a senhora tem filhos?
— Não senhor.
— Tem cão ou gato?
— Não senhor.
— Tem rádio ou auto-falantes potentes?
— Também não.
— Toca algum instrumento?
— Não… Mas será que eu posso saber porquê tantas perguntas? O senhor é fiscal? Trabalha no
Censos?
— Não, minha senhora. É que eu estou interessado em comprar a casa ao lado!

Um tipo finalmente, depois de anos a juntar dinheiro, conseguiu realizar o seu sonho de
comprar um Audi A4 topo de gama, descapotável, com todos os extras.
Então, numa bela tarde, decidiu ir para uma auto-estrada para testar todas as capacidades da
sua máquina.
Capota para baixo, o vento na cara, o cabelo ao vento, sentiu-se bem e resolveu ir a
fundo.Quando o ponteiro marcava os 160, ele viu que um carro da GNR perseguia-o com a
sirene a tocar e os pirilampos ligados.
– Ah!, ora bolas! Mas eu com o meu Audi vou conseguir escapar, pensou ele, e pós prego ao
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fundo.
O ponteiro foi prós 180, 200, 230… e a patrulha atrás.
“Que maluqueira, ainda me mato”, pensou ele, e então resolveu encostar.
O guarda veio, pediu os documentos, examinou o carro e disse:
– Eu tive um dia muito duro e já passou do horário do meu turno. Se me der uma boa desculpa,
que eu nunca tenha ouvido, para conduzir desta maneira, eu deixo-o ir embora.
E ele respondeu:
– Na semana passada a minha mulher fugiu com um GNR, e eu tive medo de que fosse ele a
querer devolve-la.
– Boa noite!!!, -disse o guarda.

Esta rubrica tem o apoio do nosso leitor João Pimentel
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Vídeos

Acham que conseguem fazer isto? Ora tentem!
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https://www.youtube.com/watch?v=ZVGo2g358l0

O que seria uma viagem de sonho, tornou-se num cagaço!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=n-1QWWaRUZI

Foi uma festa de parabéns emocionante, até teve lume

https://www.youtube.com/watch?v=NbedQV593tE

O melhor strike alguma vez conseguido

https://www.youtube.com/watch?v=hHoSI1Z4U6Q

Recorde do mundo para esta loucura em 4 rodas

https://www.youtube.com/watch?v=h5IuC4WlUxU

Por falar me loucura em 4 rodas...

https://www.youtube.com/watch?v=4tKdWdBf0M0

Já que iam ser apanhados, então cá vai um beijinho filmado pela polícia

https://www.youtube.com/watch?v=MGl4K_ltz2A

Um dia normal na Rússia

https://www.youtube.com/watch?v=si2qf3TvDbU

Os smartphones estão a contribuir para a diminuição da natalidade.
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https://www.youtube.com/watch?v=lRYv_2JRCT0

Quando deram conta do frio, os cavalos....

https://www.youtube.com/watch?v=e-HDJJNbBXI
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CES 2018 - Strippers invadem a feira

https://www.youtube.com/watch?v=Ki4P70lgDao

Quando os DJs querem trollar o povo

https://www.youtube.com/watch?v=78HzoVYGkDo

Momentos de ver até doer de rir
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https://www.youtube.com/watch?v=ZYZMqezj1-k

Outchhhh só de ver até saltam uns elos da coluna!!!

https://www.youtube.com/watch?v=ADKyPO10NVo

Não vá haver lava pelo chão!!!

https://www.youtube.com/watch?v=8nPK6cAQ6-I

Dakar 2018 tem sempre imagens incríveis!!!

https://www.youtube.com/watch?v=1xr-SzU_z1o

Top 10 de passagens a tirar a tinta

https://www.youtube.com/watch?v=vDspuvD-Apc

Ofdasse lá se foi o esquilo. Coitado, nem gozou a liberdade!

https://www.youtube.com/watch?v=kVPN0w1BWQw

Ele bem queria fazer a reportagem, mas

https://www.youtube.com/watch?v=sun1x0ANt-Y

O animal que está a segurar na trela estará vacinado?

https://www.youtube.com/watch?v=zehQONFpB28
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Dica de culinária: como corta romã

https://www.youtube.com/watch?v=WF7Yg3jXW1o

Malucos dum caneco páh

https://www.youtube.com/watch?v=hyING6J2i6Q

Lavrar mas com classe. Sabe como se faz?

https://www.youtube.com/watch?v=YbW1CnThwoA

Isto é o pôr à portinha e entrar devagarinho...

https://www.youtube.com/watch?v=lcrGA02Ewa4
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Há dias assim, este dia foi de andar sem calças no metro

https://www.youtube.com/watch?v=ceBYPtFewFQ

No YouTube há de tudo, até estes guias passo a passo para reparar um BMW acidentado

https://www.youtube.com/watch?v=ZobFG4LVJqY

Sim, isto é um russo feito de pedra

https://www.youtube.com/watch?v=AkIncCwxY34

Este é um vídeo que diz tudo só em perceber o idioma

https://www.youtube.com/watch?v=nRmuaVPiodI

Há doidos para tudo, vejam o q ue fizeram na Nazaré

https://www.youtube.com/watch?v=0MgdoOwU2YA

Caiu-lhe na sopa a moça?

https://www.youtube.com/watch?v=aXGsieBZ7YY
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Não há neve que pare o Ken Block... brutal

https://www.youtube.com/watch?v=3DRs5S6PlGI

Como conduzem os australianos?

https://www.youtube.com/watch?v=v9r-Q1R-51A

Se não há mais nada à mão, vai o brinquedo sexual reparar o carro

https://www.youtube.com/watch?v=ydSzOp3FCrY

Por falar em carro, que tal este Lamborghini tailandês?

https://www.youtube.com/watch?v=WzLXx20svSU

Será hóquei ou pacada?

https://www.youtube.com/watch?v=yM8vlipXfQQ

Haja imaginação... e arte

https://www.youtube.com/watch?v=GCTyFp0PpHE
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Dá logo outro estilo à música

https://www.youtube.com/watch?v=MgzQXQ-c4cw

Não podem ver nada... esta também foi buscar o pirilau

https://www.youtube.com/watch?v=PaXsJiOfYJo

Até para a próxima semana

https://www.youtube.com/watch?v=XWYWyOivH3o
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MusicóMania Porque Hoje é Sexta
A música terá a sua génese, provavelmente na pré-história ! Originalmente através de
onomatopeias, evoluindo paralelamente ao desenvolvimento da espécie humana. Hoje, será
algo imprescindível no nosso dia a dia,
arte sensorial, étnica e idiossincrásica. Aqui, combateremos as migraneas, com algumas
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sugestões, novidades, tesouros esquecidos, lançando-vos o repto, porque para os verdadeiros
melómanos, o prazer não se deve procrastinar.
Esta semana em destaque:

1 - Manic Street Preachers (2017)
“Ano novo, vida nova”, é um aforismo popular que nos inunda a mente, recorrentemente, no
início de um qualquer novo ciclo, servindo de escopo.
O “pplware MusicóMania”, vai também fazer ajustamentos e trazer nova indumentária, mais
adaptada aos novos tempos e ao passo mais taquicárdico, que o dia-a-dia exige. Vamos focarnos, mais em playlists, aproveitando as ferramentas e sinergias do streaming, e a mobilidade
cada vez mais presente. Aliás, uma “trend”, já muito assimilada, pelo meio melómano e
diletante. Permitindo, também, uma panóplia mais oceánica de sugestões e divulgações; até
porque, umas vezes não há o vídeo da opção que queremos, outras, há apenas um stream
sonoro, com um ecrã inamovível, em que a própria qualidade é questionável. Para além disso,
o tempo pessoal, é cada vez mais escasso, para se poder disponibilizar no imediato, 50 ou 60
minutos a ver “músicas”, quando se pode ouvir e fazer outra tarefa, no mesmo timimg, tirando
partido do multitasking, que nos permite um melhor gerenciamento temporal. Sem invalidar, os
períodos dedicados, obviamente!
Numa semana em que, aos 67 anos faleceu, Fast Eddie Clarke, guitarrista dos Motorhead e
Fastway, em que Eric Clapton confessa a sua premonitória surdez e mais dificuldade no seu
dedilhar as cordas, trazemos uma playlist, dedicada aos sons mais alternativos. Aproveitem
para exorcizar essa catalepsia, que nos entorpeceu, nestas últimas semanas de festas e
excessos…
Playlist da Semana

Todo o Histórico

Esta rubrica teve o apoio do nosso leitor André Pinto

Bom fim-de-semana!
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