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Treinamento da memória para os jovens da década de 50

- Atualmente brigando com o alemão Alzheimer -



Chegou a usar cinto,
colete, espartilho ou 

suspensórios?

Ia na missa com véu…?

Vamos recordar um pouco…



Você (ou sua mamãe) usou 
uma Singer, Vigorelli ou 

Leonan?

Sua mãe costurava e
cerzia meias?



Chegou a bater fotos com
máquina do tipo “caixão” ? E em 

“preto-e-branco” ?

Aprendeu a escrever com
tinta e pincel?



Foi obrigado a tocar um instumento?



Ouvia discos de
45 ou 78rpm?

LP ou Compacto 
Duplo?

Se emocionava com as
missas rezadas em Latim
e com o padre de costas 

no altar?



Para comungar tinha 
que estar de “jejum” 

desde a véspera?

Precisou usar Gumex 
ou Glostora?



Tinha “guarda-roupas” no 
seu quarto? Os armários 

embutidos não existiam…

Só os muito ricos tinham um 
refrigerador? O mais comum era uma 

caixa frigorífica com uma barra de 
gelo?



Os banheiros eram meio distantes e usava um penico 

(ou urinol) embaixo de sua cama…?



Era um “luxo” ter aquele telefone 
preto, de disco, na sala?

Recebia ou comprava 
leite em garrafas de 

vidro?



Os filmes da moda eram
O Gordo e o Magro

Roy Rogers
e os cinemas eram 

baratinhos?

Usou Óleo de Rícino, 
Emulsão de Scott ou 
Biotônico Fontoura?



Aos domingos, crianças 
assistiam Mickey, Pato 

Donald, Gasparzinho e Tres 
Patetas?

Bem depois que veio o
Tom & Jerry ?



Usou calças com “boca de 
sino” ou “saia rodada”?

Os cabelos eram do tipo 
“rebelde” ou femininos 

cheios de “estilo”?



Conheceu uma “anágua”…?
Protegia os vestidos mais 

transparentes…



Usou “régua de cálculo” 
no colégio ou 
universidade?

Tinha que dar corda no seu 
relógio todas as noites?



Na hora do sermão o padre 
subia num púlpito?

Ouvia a radionovela “O Direito 
de Nascer” ou o programa do 

“Moraes Sarmento”?



Andou de patins com 
quatro rodas?

Fumava 
Hollywood, Kent 

ou Minister?



O grupo musical 
da moda eram

Os Beatles?

E que tal Sara Montiel,  
Frank Sinatra e Lucho 

Gatica?



Existiam os guardas de trânsito 

para organizar a circulação?

Se emocionou com 

Chapeuzinho Vermelho e 

Branca de Neve?



Leu os contos de 
Sherlock Holmes?
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Lia as revistas “Intervalo”, “Manchete” 
ou “O Cruzeiro” ?



Conquistava suas namoradas ao som da “vitrola” 

nos bailinhos de garagem aos sábados?



Dançou ao ritmo de 
Bolero, Mambo, Twist…?
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Você se santificava com 
água benta ao entrar e 

sair da Igreja?

Brincou com bolinhas de 
gude, esconde-esconde, 

pião, pipa e pega-pega com 
os amigos do bairro?



Se você respondeu 

afirmativamente à maioria 

das perguntas apresentadas 

aqui…

Não se preocupe…
Você já está na 
Terceira Idade

talvez na Quarta…



Porém, se você não se 

lembra absolutamente de 

nenhuma delas…

Então é provável que 
o “alemão” Alzheimer 

te atacou…



De qualquer modo, agasalhe-se antes de sair 

e não vá fazer loucuras na rua… Já não 

podes mais te defender de um assalto…

Melhor ir prá cama mais cedo e estar 

em paz com Deus!




