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

 

O restaurante To Sense, fechou as portas. 

Chegou a hora de partirmos em direcção a outros destinos para celebrarmos o cachimbo.   

Com o Verão a espreitar timidamente, o Clube TAP, um local aprazível e bastante arejado que nos 

recebeu no passado mês de Maio para a Fumada da Primavera, oferece toda a simpatia do pessoal e uma 

sala exclusiva para o Clube. 

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

 

      Apareça e traga amigos para uma boa fumada! 

 

CLUBE TAP PORTUGAL 

Complexo Desportivo - Junto à Av. de Berlim, traseiras dos Bombeiros 

Alameda da Encarnação 

Tel/Fax: 218 536 186 

http://www.clubetap.com 

N 38º 46' 13'' | W 9º 07' 21'' 

38.770492 | -9.122626 

 

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

 

 

 

A Direcção do CCP 
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DOS JORNAIS Nova legislação sobre tabaco só em Outubro 

 
O ministro da Saúde, Paulo Macedo, remeteu para depois do Outono a nova legislação sobre o tabaco, indicando 

que Portugal aguarda por novidades legislativas a nível europeu. 

No final de um encontro com o comissário europeu da Saúde, Tonio Borg, durante o qual falaram sobre diversos 

temas, entre os quais a transposição da directiva sobre os produtos do tabaco, Paulo Macedo disse que só no 

Outono deverá haver novidades na Europa sobre a nova directiva. 

“Estamos a analisar o calendário, face à anterior directiva e à nova directiva. Vai haver novidades em termos 

europeus - esperemos que durante este Outono - e, a partir daí, depois de sair esta nova legislação, estaremos 

possibilitados de fazer publicar a legislação em termos internos”, disse o ministro. 

O Conselho de Ministros da União Europeia aprovou em 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. 

Depois de entrar em vigor, os Estados-membros dispõem de um período de transição de dois anos para fazer a 

transposição das novas regras para a legislação nacional. 
 

 
Michail Revyagin é hoje um dos mais surpreendentes artesãos de cachimbos. Veja porquê. 
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Michail Revyagin, o desafio permanente no design de novas formas. Será que o freehand morreu? 

Michail Revyagin nasceu em 1972, em Gozny, na República da Chechénia, mudou-se para Moscovo e começou a 

fazer cachimbos no ano 2000. Em apenas meia dúzia de anos, ‘Misha’ (como é conhecido) revolucionou a forma 

de fazer cachimbos, e hoje já tem vários seguidores. Mesmo assim não pára de nos surpreender com a criação de 

novas formas, como o atesta este excelente artigo divulgado pela TobaccoDays: 

http://tobaccodays.com/articles/michail-revyagin-in-the-right-place-at-the-right-time-pipe-smoking-design-takes-a-

giant-leap-forward/. 

Abstraccionismo? Anti arte? Como podemos hoje classificar alguns dos trabalhos de Michail? E o que tem (?) ele a 

ver com obras como o urinol de François Duchamp ou a produção de artistas como Pablo Picasso ou Joan Miró? 

Provocatoriamente, ou talvez não, ‘Misha’ afirma agora que “o freehand morreu!”  

Ora veja… e leia: http://tobaccodays.com/blurbs/a-pipe-maker-says-that-freehand-is-dead/.  

E ainda a página do artesão no Facebbok: https://www.facebook.com/michail.revyagin.  

 

 
CCP - Julho de 2014 

Um sítio que divulga bons artesãos e informações detalhadas sobre 

cada um deles e sobre os cachimbos à venda.  

A visitar: www.qualitybriar.com.  
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