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Comecemos por ter hábitos de vida saudável, dormir a horas e levantar cedo, para que se
permita a cada pessoa sentir-se bem física e psicologicamente, e fazer jus ao que diz o
provérbio deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer.
Tomar consciência de que uma boa saúde vale mais do que a riqueza é, também, alimentar

o espírito o que ajudará, por certo, a termos boas atitudes e bons comportamentos perante
a vida. Saúde cuidada, vida conservada.
Sabemos que os provérbios são uma mais-valia na construção de conhecimento e
contribuem na sua diversidade para a abertura e compreensão entre pessoas e culturas.
Contudo, há uma preocupação constante no domínio da paremiologia quanto à
aproximação entre as gerações, definindo-se estratégias e metodologias de trabalho que
implicam autonomia de pensamento e reflexão na multiplicação e divulgação de conceitos
na temática.
Por outro lado, ao relacionarmos a temática proverbial com a arte de comer e saborear os
alimentos, somos levados a entender que onde cabe o comer, cabe o saber. Lembramos que
o Dia Mundial da Alimentação é celebrado, anualmente, a 16 de outubro.
Acrescentamos mais algumas expressões proverbiais inseridas no contexto gastronómico e
que bem poderiam figurar como publicidade em unidades de hotelaria e de restauração:

À mesa é que se fazem os bons amigos

Comendo, comendo, o apetite vai crescendo

Comer e beber só o que apetecer

O apetite nasce à mesa

Se queres passar a noite leve, seja a ceia parca e breve
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