
A via do chá



Introdução: o caracter do Chá





1. A origem do Chá

Shen Nung – o Divino Agricultor (~2695 a. C.)



2. A Camellia sinesis





Os mais antigos manuscritos em tiras de 
bambú (300 a.C.) e em seda (168 a.C.).



Lao Tze (Séc. V a.C.)



“Dao – via, caminho” 



道

«O Dao que pode ser dito não é o Dao
eterno

O nome que pode ser nomeado não é o nome 
eterno

O que não tem nome é a origem do Céu e da 
Terra…»

(Cap. 1)



2.1 Os diferentes chás



3. O poder antioxidante

- Cancro

- Doenças cardíacas
- Redução do colesterol

(LDL)

- Redução risco AVC



3. O poder antioxidante

Chá preto ↑

Chá branco ↑↑	  ↑
Chá verde ↑	  ↑

Força
antioxidante
(conteúdo de 

catequinas 
ECGC):



3. O poder antioxidante



“Ze ran – natural,      
natureza.”



自然



自然



自然

“Viajantes nas montanhas de 
Outono – Wang Hui (1632-1717).”



自然

• «…estar em harmonia com a natureza…»

• «A Natureza não se precipita, no entanto tudo 
fica feito.»



自然

«…quando o homem interfere com o Dao,

o Céu torna-se sujo, a Terra fica esgotada, o 

equilíbrio desmorona-se, as criaturas ficam 

condenadas à extinção.»



4. Como é que o Chá ajuda a 
emagrecer?

Cafeína no Chá:

- Redução WHR (waiste to hip ratio) e gordura subcutânea
- Perda de peso (Phung et al., 2010)

Catequinas no Chá:

- Inibição da digestão, absorção e intake de lípidos e
sacarídeos

- Promoção do metabolismo lipídico e diminuição de
acumulação de lípidos (Pan et al., 2016)





陰陽

• «Sem escuridão não haveria Luz.»

• «O Dao não toma nenhum partido, deu origem ao bom 
e ao mau.
O Mestre não toma nenhum partido, acolhe bem os 
santos e os pecadores.
Mantém-te no centro.»



“Wu wei - agir sem agir.”



無為

«Um homem bom não age, porém nunca deixa 

nada por fazer. Um tolo está sempre a agir, porém 

muito fica por fazer.» (Cap. 38)



5. Conselhos importantes

1. Tomar quente! 2. Tomar com moderação! 3. Ser feliz J



三寶: os três tesouros

• 慈 (Ci) = Compaixão

• 儉 (Jian) = Moderação

• 不敢為天下先 (Bugan wei tianxia xian) = 

Humildade



三寶: os três tesouros

儉 (Jian) = Moderação

• «…aquele que sabe que o suficiente é o 
suficiente terá sempre o suficiente.» (Cap. 46)



菜 Princípios fundamentais

1. Natural: prioridade para alimentos que 
vêm diretamente da natureza + alimentos 
da época;

2. Moderação e equilíbrio: proporção 
correta entre vegetais e proteínas animais 
+ visão holística da alimentação; 

3. 菜: o conceito de vegetariano (Tofu).




