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Avós: apoio fundamental aos pais dos dias de hoje. Mas principalmente 
fazem as delícias de qualquer neto! 

 
“OS AVÓS SÃO MÁGICOS, INDEPENDENTEMENTE DO TEMPO, ELES TRAZEM DE 

VOLTA OS SABORES DA INFÂNCIA” – (Raquel Piffer) 
 

Por todas estas razões vimos recordar histórias e curiosidades do tempo dos avós, 
porque tal como um livro vivo, proporcionam aos netos uma ligação ao passado. 

Sabiam que Portugal é um dos 
países mais antigos da Europa? As 

suas fronteiras continentais são 
praticamente as mesmas desde os 

tempos do rei D. Afonso III, ao 
contrário da maior parte dos 
restantes países europeus, 

nomeadamente Espanha, França, 
Itália, Alemanha e Reino Unido.  

E esta hein? 

Em Portugal consta encontrar-se a 
livraria mais antiga do mundo ainda 
em atividade. Trata-se da Bertrand, 
que até hoje funciona plenamente e 

consta no Guinness Book.  
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O fado é um dos orgulhos dos 
portugueses. Este estilo musical é 
predominante no país. O fado foi 
registado como Património Cultural 
e Imaterial da Humanidade 
pela Unesco em 2011. 

Nos anos 50, 60 e até 70 nem todas as crianças tinham condições para comprar e ter 

brinquedos como a maioria hoje tem, mas como a brincadeira é eterna todos 

encontravam forma de se divertir, tal como acontece atualmente. Vamos lembrar essas 

brincadeiras do tempo dos avós! 
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Na província, não faltava a bela da 
lareira com a sopa em panela de 
ferro e os enchidos a assar. Os avós 
contavam histórias aos netos sobre 
tempos idos e transmitiam os seus 
conhecimentos. 

Ensinavam como se 
faziam os brinquedos 
no tempo deles: 
bonecas, carros, bolas, 
almofadinhas…de pano! 

Bolas e bonecas de pano 
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Almofadinhas de pano e carros 
feitos de latas de conservas 
com rodas de caricas. 
Excecional! 

Lá diz o ditado que a necessidade aguça o engenho e é verdade. Construíam-se 
brinquedos com qualquer material: flores, caninhas, bolotas…O que interessava era 
poder brincar. 

Os avós contam como eram os jogos no seu 
tempo… 
Nas calçadas dos bairros onde se vivia jogava-se 
ao pião, ao berlinde, a saltar à corda, às 
escondidas, ao „Ioiô‟, lançavam-se papagaios feitos 
pelos próprios, jogavam-se jogos de papel e 
caneta ou lápis como o „jogo do galo‟ e o jogo das 
„letras‟, entre tantos outros. 

Pião e Berlindes 



(O Clube não tem qualquer interesse direto ou indireto nas marcas/empresas/entidades indicadas) 

(Fonte: Vária informação da net)) 

  AVÓS Conta-me como foi… 
Saltar à corda 

Ioiô 

Jogo do 
„galo‟ 

Jogo das 
„Letras‟ 

Jogo da 
„Macaca‟ 

Jogo do anel 

Atualmente tenta-se não esquecer 
todos estes jogos do „antigamente‟ 
e não só, a forma de viver, de 
brincar e os avós têm um papel 
fundamental nesta passagem de 
conhecimento. 

Papagaio 

Jogar às escondidas 


