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Sobre o livro 

De entre as bebidas não alcoólicas de uso quotidiano,     

o chá é sem dúvida a que tem uma história mais antiga     

e fascinante. Remontando à sua origem milenária, 

Manuela Paiva, secundada pela ilustradora Isabel T. de 

Sousa, não só nos conta essa história, enriquecendo-a 

com estórias e lendas interessantíssimas acerca dela, 

como também nos dá a conhecer as suas múltiplas 

variedades e os muitos efeitos benfazejos sobre a nossa 

saúde, inclusivamente curativos. Tampouco esquece a 

influência que ele pode ter no convívio e aproximação de 

pessoas e culturas quando observado o seu ritual 

tradicional. Bebida única no seu dizer, o chá é celeste 

por seu nascimento, pelos benefícios que dele podemos 

colher, pela riqueza da sua história e por ser a mais 

antiga bebida da humanidade. 

 

Sobre as autoras 

M. Manuela G. Paiva é licenciada em Filologia Româ-

nica e Doutorada em Estudos Portugueses. Viveu 17 

anos em Macau – China, onde lecionou Língua e Cultura 

Portuguesas e estrangeiras, em várias instituições, no- 

meadamente no Instituto Politécnico de Macau e Univer- 

sidade de Macau. Aí consolidou a sua paixão pelo Chá e 

pela sua história. Foi co-fundadora com a sua filha da    

Ó-Chá Tea Room, em 2005. Esta casa de chá foi con-

vertida em 2014 num espaço de Chá e Yoga, R/c 

Oriente, que agora gere. 

Isabel Teixeira de Sousa nasceu em Angola. Licenciou-

-se em Artes Plásticas – Pintura, na Faculdade de Belas 

Artes de Lisboa. Foi docente na área de Artes Visuais no 

ensino secundário. Desenvolve a actividade de Pintura e 

tem participado em numerosas exposições individuais e 

colectivas em Portugal e no estrangeiro. É autora da 

ilustração dos seguintes livros: Histórias Para um Neto, 

O Que é o 25 de Abril, Avô?, Receitas Poéticas, Estórias 

(para adultos) Infantis e As Escolhas de Sebastião. 

 

Destaques 

A história de uma das bebidas mais antigas da humanidade e 

das suas múltiplas virtudes. 
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