




P: Quantos dias tem uma semana?

R: Seis sábados e um domingo.



P: Quando é a hora de deitar?

R: Três horas depois de ter 
adormecido no sofá.



P: Quantos aposentados são 
necessários para mudar uma lâmpada?

R: Só um, mas pode levar o dia todo.



P: Qual a maior chatice para os aposentados ?

R: Não há tempo suficiente para fazer 
qualquer coisa.





P: Por que é que não se importam de ser 
chamados idosos ?

R: Porque podem ter descontos em 
muitos locais e em todos existem filas 
só para eles…



P: O que é considerado um grande feito 

entre os aposentados?

R: Atar os sapatos.



P: Por que é que eles contam os trocos?

R: São os únicos que têm tempo para isso.



P: Por que é que os aposentados adiam 
tanto a limpeza do sótão, ou garagem?

R: Eles sabem que, assim que o 
fizerem, os filhos adultos vão querer 
colocar lá as suas tralhas.



P: A qual deles os aposentados chamam um 
longo almoço?

R: Qualquer um !





P: Qual a melhor definição para Aposentadoria?

R: Eterna pausa para o café.



P: Qual a maior vantagem de um 

aposentado voltar às aulas?

R:  Se faltar, ninguém telefona aos 
pais.





P: Por que é que um aposentado diz muitas 
vezes que não tem saudades do trabalho mas 
sim das pessoas com quem trabalhava?

R: Porque é bonito dizer a verdade!.



P: Que fazem durante toda a semana?

R: Segunda à Sexta: Nada.        
Sábado e Domingo: Descansam.





P – O que é que o aposentado 

mais usa ?

R  - O pijama !



P – E o que mais gasta ?

R – O assento do sofá !



P – Onde passa a maior parte do 
tempo ?

R – Os “mais gagás” na frente da TV!

Os “mais espertos” mandando e-mails 
para os amigos!





Felicidade é uma “Viagem”, não um “Destino”

Não há melhor tempo para 

ser feliz do que agora .......

Viva e divirta-se nesta fase da vida.



Compartilhe esta apresentação com os          
aposentados que conheces.

Isto é… se o teu único amigo não for um 

alemão chamado “alzhaimer” ! …

E, se ainda não estás aposentado, 

aceite meus pêsames e tomara que chegues lá!



FIM?
Não…

Começo da boa vida!!!


