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UM DIA FELIZ

O fazer anos e o passar dos anos
Começa-se a fazer anos assim que se
nasce.
Faz-se anos devagar, ao ritmo da infância. Faz-se anos de crescer depressa, para alcançar…outros anos.
Faz-se anos sem quase se dar por isso, são os que passam depressa demais.
Aprende-se a fazer anos com o tempo e

com a vida.
Há anos que valeram bem a pena em fazer anos e outros que não
sabemos muito bem para que serviu.
Há anos em que desejamos esquecer. Há anos que sorrimos para a
vida
Há anos em que mandamos nós, outros suportando o que nos vai
acontecendo.
Vão-se passando anos doces como o mel, outros com pouco sal,
outros azedos mesmo.
O sabor da vida, depende de quem a tempera.
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SÃO TOMÉ: A ILHA DO LEVE, LEVE!

Um pequeno país atravessado pelo equador no imenso azul do Atlântico. A beleza da ilha
e a simpatia dos habitantes somam-se à impressionante variedade de produtos da terra e
do mar que inspiram o apetite de qualquer “bom garfo”.
Visto do espaço, São Tomé é um pequeno pontinho verde no meio do oceano imenso. Visto de
baixo, este país africano é um dos mais espantosos lugares da Terra, daqueles onde o tempo
pouco conta, tão impressionantes são as dezenas de baías e pequenas praias quase desertas, o
verde esmagador da floresta equatorial ou a infinidade de frutas tropicais, ervas aromáticas e
folhas com fama medicinal e gastronómica. E, claro, as pessoas! Daí que a vida corra leve-leve,
como gostam de dizer os seus habitantes.
Numa terra que tudo dá, a cozinha faz-se de produtos locais, venham do mar ou da mata. Certo
dia, perguntei por que não cavavam e tratavam a terra para plantar o que precisassem! ”Nós comemos o que a terra dá” – foi a resposta. Na verdade, a Terra dá-lhes tudo sem ser obrigada a
isso. O ambiente do mercado de rua impressiona pelo ruído, a cor e a quantidade e diversidade
de produtos. Das águas profundas da sua costa, saem variadíssimas espécies de peixes. Certa
vez fui até ao mercado do peixe e… admirem-se: o peixe mais barato era o salmonete, peixe
que aqui entre nós, por não ser abundante, é caro.
As pessoas, essas então são excecionais: saúdam-nos como sendo primos. Certo dia caminhava eu admirando a paisagem quando ouço chamar “ó primo dás-me um cigarro?”; não pude recusar.
Se um dia for até esta ilha encantadora, ficará com vontade de lá voltar
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VAI DE FÉRIAS?

Ao pensar em férias, há os que preferem ir até ao Norte, Beira Alta,
Douro. Outros preferem as praias do Algarve e ainda há os que preferem ir até a um Monte Alentejano.
Tudo bem! Seja qual for o seu destino preferido, o essencial é tirar
um bom proveito desses dias para que sinta que tudo passou muito
depressa. Mas não se esqueça de descansar, é essencial Até porque, descansar a mente e o corpo são estratégias fundamentais para alimentar o nosso ser. É a partir desta consciência, que conseguimos recuperar do desgaste do dia-a-dia, daquilo que exigimos,
daquilo que acumulamos desnecessariamente.
Gozando boas férias vai ficar com melhor humor, talvez, até vá sentir saudades do seu chefe.
Pode aproveitar os saldos e comer melhor e sem pressas., e, muito importante, é conhecer
pessoas interessantes.
Mas, acima disto tudo, tirar uns dias de descanso aumenta os índices de felicidade e a qualidade do sono. Vá por mim!!!
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UMA PELE BONITA
A maioria das pessoas sabe que a pele reflete o estado de saúde em que o nosso organismo se encontra.
Quem é que não quer ter a pele cada vez mais bonita, saudável e sedosa? Quem é que não quer evitar
o envelhecimento precoce das células? E quem é que não quer se sentir cada dia mais bonita e realizada com o seu próprio corpo?
Por isso mesmo e para ir ao encontro de uma pele cada vez mais bonita, este artigo tem como objetivo
principal abordar os principais problemas estéticos da pele, e como evitar ou combater os problemas de
forma natural.
Vamos a isso!
Principais problemas estéticos da pele e a contribuição da alimentação:
Pele seca
Principais causas: Envelhecimento, banhos muito quentes e frequentes, exposição ao sol, vento e ao
frio, substâncias/produtos químicos que retiram a oleosidade natural da pele.
Celulite
Principais causas: Alterações hormonais, retenção de líquidos, sedentarismo, erros alimentares e excesso de peso.
Acne
Principais causas: Alterações hormonais, má alimentação, fatores genéticos, utilização inadequada e
abusiva de cosméticos, etc.
Envelhecimento precoce
Principais causas: Exposição a radiações, banhos excessivos de sol em horários não recomendados,
stress diário, poluição, tabaco, álcool, má alimentação.
Psoríase
Principais causas: fator genético, stress físico ou psicológico, consumo excessivo de álcool, queimaduras solares exposição ao frio (ventos frios ou mesmo neve), e ao ar seco.

Perante isto, se fizer o que deve fazer, fica assim: bonitinha!

Se não está minimamente interessada, fica assim: horrorosa!
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Anedota com piri-piri...
Coincidentemente, dois juízes encontram-se no estacionamento de um motel
e, constrangidos, reparam que cada um está com a mulher do outro.
Após alguns instantes de silêncio , mas mantendo a compostura própria de
magistrados, em tom solene e respeitoso um diz ao outro:
- Nobre colega, in obstante este fortuito imprevisível, sugiro que desconsideremos o ocorrido, crendo eu que o CORRETO seria que a minha mulher venha comigo, no meu carro, e a sua mulher volte com Vossa Excelência no seu.
Ao que o outro respondeu:
- Concordo plenamente, nobre colega, que isso seria o CORRETO, sim... no
entanto, não seria JUSTO, levando-se em consideração que vocês estão
saindo e nós estamos entrando...

UMA ESTRANHA NA
FAMÍLIA
Alguns anos depois de eu ter nascido, meu pai conheceu uma estranha, recém-chegada à nossa
pequena cidade. Ficou tão fascinado com esta encantadora personagem que logo a convidou a
viver na nossa família.
A estranha aceitou e, desde então, tem estado connosco.

Enquanto eu crescia, nunca perguntei qual o seu lugar na nossa família; na minha
mente jovem já tinha um lugar muito especial.
Ela era uma constante narradora. Mantinha-nos enfeitiçados por horas com aventuras,
mistérios e comédias.
A estranha nunca parava de falar, mas o meu pai não se importava.
Meu pai era pessoa que não permitia que usássemos palavrões assim como o uso de
bebida alcoólicas e, muito menos, o vicio de fumar. Contudo, a estranha nunca se sentia
obrigada a honrá-las e, por vezes até, fazia com que o cigarro parecia fresco e os charutos fossem distinguidos.
Algumas vezes a criticavam, mas ela nunca fez caso aos valores de meus pais, mesmo
assim, conseguiu permanecer em nosso lar.
Passaram-se muitos anos desde que a estranha veio para nossa família.
Desde então mudou muito; já não é tão fascinante como era no princípio.
Não obstante, se hoje você pudesse entrar na casinha onde meus pais continuam a viver, ainda a encontraria em seu canto, esperando que alguém quisesse escutar suas
conversas ou dedicar seu tempo livre a fazer-lhe companhia...
Seu nome? Ah! seu nome…Chamamos de TELEVISÃO!
É isso mesmo; a intrusa chama-se TELEVISÃO!
Agora ela tem um marido que se chama Computador.
Um filho que se chama telemovel.
E um neto de nome Tablet.
A estranha agora tem uma família. A nossa será que ainda existe?
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A ACTIVIDADE POLÍTICA É UMA ACTIVIDADE ALTAMENTE LUCRATIVA.
QUEM DISSER QUE A POLÍTICA É UMA ACTIVIDADE ESSENCIALMENTE PRO BONO, DEDICADA AO BEM COMUM, AO SACRIFÍCIO, AO BEM DOS
OUTROS – E, ATENÇÃO, QUE TAMBÉM HÁ DISSO – MENTE.
ANTÓNIO BARRETO

