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Os primeiros estudos sobre relações intergeracionais, 
quer sobre avós ou sobre netos e avós datam dos anos 
quarenta do século XX. No entanto, em Portugal, são 
ainda praticamente inexistentes, o que constituiu um 
dos motivos para desenvolver a presente investigação 
originada numa dissertação de mestrado de 2007, 
dedicada a  saber como é que, numa sociedade 
cada vez mais envelhecida, como é a portuguesa, 
as gerações mais jovens se relacionam com as 
gerações mais idosas, e mais especifi camente com 
os seus avós. Introduzem-se novos conceitos, como 
o de matriliniaridade dos afectos e de vantagem 
matriavuncular, para designar fenómenos axiais das 
relações entre netos e avós detectados por esta 
investigação e que acham paralelos nos resultados 
obtidos em estudos internacionais.
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