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150 Anos da Casa Havaneza – Mesa 

CCP 

 

A Casa Havaneza vai realizar dois 

jantares comemorativos dos 150 anos da 

sua existência, no Porto a 4 de Abril e 

em Lisboa a 11 de Abril.  

 

É com todo o prazer que nos associamos 

na divulgação destes dois eventos e 

desafiamos os nossos sócios e amigos 

para marcarmos presença em força nesta 

celebração. 

 

Os interessados em participar podem 

confirmar para info@cachimboclube.pt. 

 

 

Participe e celebre esta data tão especial 

para todos nós! 
 

 

 

 

Jantar Mensal – Quinta-feira - dia 03 pelas 20:00 

O jantar mensal realiza-se no próximo dia 3 do corrente mês pelas 20:00 no restaurante To Sense em Lisboa.  

 

      Apareça e traga amigos para celebrarmos o cachimbo! 
 

To Sense - Restaurante 
Rua Padre Adriano Botelho Nº 5A - Alcântara - Lisboa 

Tel. 213 627 380 

Móvel 924 322 283 

facebook.com/To-sense-Lisboa 

Google Maps: http://goo.gl/maps/lyvNs 

GPS: 38.704535 - 9.179474 

 

Créditos: Ao José Manuel Lopes pelo excelente trabalho que nos tem oferecido. 

 

 

A Direcção do CCP 
 

 

 

mailto:info@cachimboclube.pt
tel:/213%20627%20380
tel:/924%20322%20283
https://facebook.com/To-sense-Lisboa
https://goo.gl/maps/lyvNs
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Pipe House de António Couto 

 

O nosso associado António Couto, proprietário da Pipe House, 

informa que encerrou as suas instalações na Av. S. João de Deus 

23-B em Lisboa. 

Os interessados que pretendam reparar os seus cachimbos devem 

contactar a Casa Havaneza ou a Tabacaria Rossio. 

 

 

 

   
 

 
Rad Davis de regresso 

Depois de um período complicado de saúde, que o obrigou mesmo a uma intervenção cirúrgica, o artesão Rad 

Davis está de regresso ao trabalho. Um motivo para festejarmos já que Rad é um dos mais talentosos mestres 

norte-americanos. 

- Recensões sobre o trabalho do artesão: http://raddavispipes.com/reviews.cfm. 

- Galeria de fotos: http://raddavispipes.com/gallery.cfm.   

 

     

Tabacos: novas e boas misturas inglesas em Espanha 
O Boletim Oficial do Estado espanhol acaba de divulgar que  

um alargado conjunto de misturas para cachimbo da conceituada 

marca inglesa Gawith & Hoggarth vão chegar ao mercado do país 

vizinho e a um preço bem interessante.  

Mais pormenores aqui: 

www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2748.pdf. 

  

 

Uma revista dinamarquesa de 1970 

 
A imagem mostra a capa da “STOP”, revista dinamarquesa sobre 

cachimbos, datada de Abril de 1970, e com alguns temas interessantes. 

Por exemplo, um dos artigos deste número é dedicado à artesã Anne Julie e 

outro versa a história da fábrica Lillehammer, fundada no Noruega e há 

muito desaparecida.  

Mesmo não entendendo o texto (em dinamarquês), vale a pena folhear as 

suas páginas: http://rebornpipes.wordpress.com/2014/03/16/a-danish-pipe-

magazine-stop-articles-provided-by-jacek-a-rochacki/.  

 

https://raddavispipes.com/reviews.cfm
https://raddavispipes.com/gallery.cfm
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2748.pdf
https://rebornpipes.wordpress.com/2014/03/16/a-danish-pipe-magazine-stop-articles-provided-by-jacek-a-rochacki/
https://rebornpipes.wordpress.com/2014/03/16/a-danish-pipe-magazine-stop-articles-provided-by-jacek-a-rochacki/
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DOS JORNAIS… 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

Apreensões de cigarros subiram 100 vezes 
Continua a crescer o número de apreensões de tabaco ilegal 

em Portugal, tendo aumentado cem vezes em 2013 em 

comparação com o ano anterior. São cada vez mais os casos 

de contrabando e contrafacção. 

Desde 2009, segundo a GNR, as perdas em impostos para o 

Estado ultrapassam os oito milhões de euros. 

Veja a reportagem publicada pelo Diário de Notícias em:  

www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4be30bd

d-6a70-4ee9-8675-8a29fe05a50a&analises=1.  

 

Novas regras para produtos de tabaco na União Europeia 

O Conselho de Ministros da UE aprovou a 14 de Março a nova directiva 

sobre o tabaco, que prevê o aumento de advertências de saúde nos maços, 

com inclusão de imagens, a proibição de aromas e a regulamentação dos 

cigarros electrónicos. A nova directiva deverá entrar em vigor em Maio, 

com um período de transição de dois anos para os Estados-membros 

fazerem a transposição das novas regras para a legislação nacional. Está 

ainda previsto um período até 2020 para que os produtos que passam a ser 

proibidos - como os cigarros de mentol - sejam retirados do mercado. As 

novas regras contemplam o aumento das advertências de saúde para 65% 

em ambos os lados das embalagens de tabaco, a proibição de certos aromas 

e regulamentação dos cigarros electrónicos ("e-cigarros"). Os "e-cigarros" 

que forem apresentados como possuindo propriedades curativas ou 

preventivas de doenças deverão ser autorizados como "medicamentos", mas 

os que não aleguem ter estas propriedades serão "produtos do tabaco" e 

poderão ser comercializados se o nível de nicotina for inferior a 20 mg/ml. 

Indonésia queixa-se à OMC de imposições australianas na 

venda de tabaco 

A Indonésia conseguiu que a Organização Mundial do Comércio 

(OMC) estabeleça um painel de peritos independentes para avaliar 

a legalidade da lei australiana que obriga a vender pacotes de 

cigarros sem publicidade, revelou a imprensa australiana.  

A Indonésia exporta mais de 485 milhões de euros anualmente em 

cigarros e converteu-se no quinto país a acusar a Austrália na OMC 

depois dos casos apresentados pela Ucrânia, Honduras, República 

Dominicana e Cuba. 

A Austrália obriga desde Dezembro de 2012 que os cigarros 

comercializados no país sejam vendidos em pacotes iguais de cor 

verde com a marca do tabaco, tudo escrito com um tipo de letra 

homogéneo e em letra pequena, além de apresentarem imagens de 

doenças associadas ao tabagismo. 

 

https://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4be30bdd-6a70-4ee9-8675-8a29fe05a50a&analises=1
https://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4be30bdd-6a70-4ee9-8675-8a29fe05a50a&analises=1
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  1.º Show da Neatpipes em Milão 

 
A primeira Festa Internacional da empresa Neatpipes realizar-se-á em Milão, a 4 e 5 de Abril, com a presença de 

inúmeros artesãos e marcas de Itália e outros países. Um programa detalhado do evento, dados sobre alojamento e 

lista de participantes estão disponíveis em http://www.neatpipes.com/blog. 

Durante a mostra será exibida uma colecção privada de cerca de 200 cachimbos vintage dos anos 1969 e 1970 da 

marca italiana Caminetto.  

Estão já confirmadas as presenças na mostra dos seguintes artesãos e marcas: Amorelli, Armellini, Chris Asteriou, 

Paolo Becker, Claudio Cavicchi, Bruto Sordini (Don Carlos), Davide Iafisco, Franco e Alessandro Rossi (Il 

Ceppo), Nanna Ivarsson, Peter Heeschen, Tonino Jacono, Maurizio Tombari (Le Nuvole), Gregory Lobnik, 

Manduela, Peter Matzhold, Vitaliano Posella, Luigi, Gianluca e Marzio (Radice), Guido e Elio (Rinaldo), e 

Konstantin Shekita.  

Também participarão jovens artesãos – como Enzo Dattilo (BrumAntica), Angelo Fassi, Regina Scarlatta e Carlo 

Volpe –, retalhistas – Yu Wu Manor (China), James Island Piper (U.S.A.), Pipeshop.ru (Rússia), 

Smokingpipes.com (U.S.A) – Manno, comerciante de urze, e divulgadores e coleccionadores como Bob Shadur 

(Pipes to Dream) e Pipe Collector (U.S.A.). 

 

Entretanto, a Neatpipes revela que o blogger norte-americano Mark Irwin passou os últimos dois meses a trabalhar 

num ensaio intitulado “The Pipes of Basil Rathbone's Sherlock Holmes”.  

Dividido em quatro partes, o artigo pode ser consultado no sítio www.netapipes.com, onde todas as semanas há 

novidades.  

 

 
     

 

CCP - Abril de 2014 

Mastro de Paja – Edições de 2014 
 

Já é possível consultar online o novo catálogo das edições 

especiais da marca italiana Mastro de Paja para 2014. 

Criada em 1972, a marca continua a apresentar algumas 

peças com um design bem interessante.  

Ver: http://it.calameo.com/read/001456838407e69b644f1. 

https://www.neatpipes.com/blog
https://www.netapipes.com/
https://it.calameo.com/read/001456838407e69b644f1

