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Assembleia Geral 
No próximo dia 21 de Março, terá lugar a reunião magna do nosso Clube pelas 10:00 no 

Restaurante Bom Jardim - Trav. Santo Antão, 11 em Lisboa.  

 

    Ordem de Trabalhos 

1. Apresentação, discussão e votação do relatório e contas da Direcção para 2014. 

2. Outros assuntos de interesse para o CCP. 

3. Eleição dos Corpos Sociais para o triénio 2015-2017. 

 

  

Apareça e Participe! 
 

 

Jantar Mensal – Quinta-feira - dia 05 pelas 20:00  
 

Continuamos a marcar presença no restaurante O Alazão, renovamos o convite para o jantar na 

próxima quinta-feira, dia 05 pelas 20:00 em Alcântara.   

 

Restaurante O Alazão 
Rua Gilberto Rola nº 21 

Alcântara, Lisboa, Portugal 

Tel: 213 966 948 

http://www.alazao.com 

Mapa 

Apareça e traga amigos para uma boa fumada! 

 

 

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

 

 

A Direcção do CCP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:213%20966%20948
https://www.alazao.com/
https://www.google.com/maps/place/Restaurante+O+Alaz%C3%A3o+(prazeres)/@38.705133,-9.172415,731m/data=!3m1!1e3!4m7!1m4!3m3!1s0xd1934a3e45e52d1:0x40802f0230f80533!2sRestaurante+O+Alaz%C3%A3o+(prazeres)!3b1!3m1!1s0xd1934a3e45e52d1:0x40802f0230f80533?hl=pt-PT
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Uma ferramenta útil 
Quantas vezes depara com expressões relacionadas com o cachimbo que não sabe exactamente o que querem 

dizer? Certamente muitas. Por isso, este glossário online da Smokingpipes.com é extremamente útil, com a 

vantagem que está em permanente actualização: 

www.smokingpipes.com/smokingpipesblog/glossary.cfm. 

 

 

 

 
Um Calabash de respeito 

 
A loja dinamarquesa online Bisgaard apresenta este mês um cachimbo usado para venda com a forma 

Calabash, que merece a sua atenção. Ora veja lá bem as fotos… e o vídeo: http://www.bisgaard-

pipes.com/product.asp?product=36748&vat=true.  

Quanto a memórias mais ou menos antigas, aqui fica um outro link para um cachimbo de uma marca 

dinamarquesa há décadas desaparecida – uma peça Kriswill, modelo Bernadotte, patente em 

http://www.bisgaard-pipes.com/product.asp?product=36776&vat=true. Não é uma beleza?  

https://www.smokingpipes.com/smokingpipesblog/glossary.cfm
https://www.bisgaard-pipes.com/product.asp?product=36748&vat=true
https://www.bisgaard-pipes.com/product.asp?product=36748&vat=true
https://www.bisgaard-pipes.com/product.asp?product=36776&vat=true
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A Stanwell, marca histórica dinamarquesa desde há alguns anos produzida em Itália, apresenta as 

novidades do seu catálogo, nomeadamente alguns cachimbos com canelas de bambu: 

www.lepipe.it/ita/catalogo.asp?scat=60. E pode ainda ler um artigo sobre a interessante origem e 

história da marca (em italiano): http://www.lepipe.it/ita/pagine_artigiani.asp?id=60. 

   De regresso ao Rossio… 
No Rossio há uma tabacaria centenária que continua aberta ao público e cuja riqueza arquitectónica se 

mantém intacta desde finais do século XIX. Estamos de regresso à Tabacaria “Mónaco”, tema que 

abordámos ainda na edição de Janeiro, mas uma nova reportagem, agora realizada pela RTP, merece bem 

esta divulgação. Ver:  

In RTP 1 - Portugal em Direto- 02-02-2015  ou 

www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2d38597e-fbf6-4851-b744-

332db1130448&userId=02506e35-33ac-4489-80b8-01ac5dcacf22. 

 

 

 

 

IX Fumada do Andaluzia Pipa Club 
Ainda estão abertas as inscrições para o Campeonato anual do Andaluzia Pipa Clube (APC), que terá lugar 

no dia 11 de Abril em El Rocío, Huelva, e em que está assegurada a presença de vários fumadores 

portugueses do nosso clube. A prova será disputada com tabaco do 150.º aniversário da W.Ø. Larsen e um 

cachimbo Markuz. 

El Rocío é uma localidade cheia de encanto e beleza, que merece bem uma visita tanto mais que o APC 

garante a possibilidade de uma deslocação ao interior do Parque Nacional de Doñana em veículos 

autorizados e apropriados para o efeito. Para mais detalhes ver: http://www.andaluciapc.org.  

Quem estiver interessado em participar, responda para o email do clube (info@cachimboclube.pt) para 

organizarmos a equipa lusa.  

Novidades 

Stanwell 

https://www.lepipe.it/ita/catalogo.asp?scat=60
https://www.lepipe.it/ita/pagine_artigiani.asp?id=60
https://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2d38597e-fbf6-4851-b744-332db1130448&userId=02506e35-33ac-4489-80b8-01ac5dcacf22
https://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2d38597e-fbf6-4851-b744-332db1130448&userId=02506e35-33ac-4489-80b8-01ac5dcacf22
https://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2d38597e-fbf6-4851-b744-332db1130448&userId=02506e35-33ac-4489-80b8-01ac5dcacf22
https://www.andaluciapc.org/
mailto:info@cachimboclube.pt
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Pipe Show em Milão 
Inúmeros artesãos e comerciantes de Itália e de várias partes do mundo garantiram já a sua presença no 

certame que, mais uma vez, se realizará em Milão, de 10 a 12 de Abril. Para saber mais informações sobre o 

“Pipe Show”, organizado por Luca di Piazza da loja online Neatpipes, ver: http://theparty.neatpipes.com. 

Entretanto, recém regressado de uma viagem à China e ao Japão, Luca aproveitou para trazer algumas peças 

do Show de Cachimbos de Tóquio, em particular umas preciosidades do grande mestre japonês Hiroyuki 

Tokutomi. Repare (já todas as peças foram vendidas mas não paga para ver…!) em especial no cachimbo 

liso com oito nós na canela de bambu: http://www.neatpipes.com/categoria/hiroyuki-tokutomi/&id=244. 

 

  

     

Potes de tabaco Savinelli 
A marca italiana Savinelli dispõe de um conjunto de potes de tabaco em cerâmica, em várias cores, que 

asseguram uma boa conservação das suas misturas preferidas graças ao vedante em cortiça que separa a base 

da tampa do pote. Se costuma ter em casa um stock de tabaco para várias ocasiões, esta pode ser uma boa 

solução para garantir a sua frescura e aroma. Mais informação em 

http://www.smokingpipes.com/accessories/pipe%20accessories/ e 

www.smokingpipes.com/accessories/pipe%20accessories/moreinfo.cfm?Product_ID=168047. 

 

 

 

 

 

https://theparty.neatpipes.com/
https://www.neatpipes.com/categoria/hiroyuki-tokutomi/&id=244
https://www.smokingpipes.com/accessories/pipe%20accessories/
https://www.smokingpipes.com/accessories/pipe%20accessories/moreinfo.cfm?Product_ID=168047
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LEMOS NOS JORNAIS… 

 

  
Produtores de tabaco cubanos preparam-se para a venda de charutos para os EUA 

Com o fim anunciado do embargo americano a Cuba, os produtores de tabaco preparam-se para a venda de 

charutos para os EUA. Uma fonte importante de divisas em perspectiva mas também um enorme desafio 

para a depauperada economia cubana. Ver reportagem da TVI em Havana:   
In TVI - Jornal da Uma- 28-02-2015 - www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6d3a9ea4-0fac-

4283-9468-2c8f80c8a7ec&userId=02506e35-33ac-4489-80b8-01ac5dcacf22. 

 

 

 

    
 

Da excelente Scandpipes.com respigamos um extracto da auto-apresentação de um artesão do Extremo 

Oriente:  
“O meu nome é ST Kuo, e nasci em 1956 em Taiwan, onde vivo. Faço cachimbos à mão sob a marca ‘Santaroko’. 

Após ter trabalhado 28 anos em IT Storage Networking (hoje chamamos-lhe ‘Nuvem’), reformei-me e abracei o 
sonho de produzir cachimbos, usando a minha imaginação e indo para lá das formas standard, experimentando 

diferentes designs e materiais. Fui aprendendo através da Wiki para cachimbos (Pipedia), do YouTube e de 

outras fontes online. É como ter vários mentores, pois muitos artesãos talentosos partilham as suas técnicas, o 

que muito agradeço. É muito gratificante pegar na urze, no bambu e noutros materiais e transformá-los numa 

peça de arte que proporcionará ao seu possuidor uma maravilhosa experiência de fumo.” Ver: 

http://scandpipes.com/group.asp?group=588.  

De Taiwan, Santaroko 

https://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6d3a9ea4-0fac-4283-9468-2c8f80c8a7ec&userId=02506e35-33ac-4489-80b8-01ac5dcacf22
https://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6d3a9ea4-0fac-4283-9468-2c8f80c8a7ec&userId=02506e35-33ac-4489-80b8-01ac5dcacf22
https://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6d3a9ea4-0fac-4283-9468-2c8f80c8a7ec&userId=02506e35-33ac-4489-80b8-01ac5dcacf22
https://scandpipes.com/group.asp?group=588
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Novos artesãos: Michail Kyriazanos 

 
 

Como a Grécia tem estado no centro das atenções nas últimas semanas, também nós não quisemos deixar 

passar o país sem uma referência. E se a produção de cachimbos gregos não é uma novidade, a verdade é que 

raramente as suas marcas têm divulgação em Portugal ou mesmo nos principais mercados internacionais. 

Hoje, esta rubrica é dedicada ao artesão Michail Kyriazanos, nascido em Atenas em 1989 e que desde 

criança vive na belíssima ilha de Paros.  

Começou a produção em 2010, utiliza urze grega (“a mais ‘saborosa’ do mundo, diz ele) e boquilhas de 

ebonite, e é um apaixonado pelas formas clássicas inglesas – ler entrevista em 

www.smokingpipes.com/smokingpipesblog/. 

Sobre a produção recente de Kyriazanos: http://www.smokingpipes.com/pipes/new/Michail-

Kyriazanos/index.cfm. 

(Na foto supra: Cachimbo Apple liso com canela em bambu).  

 

 

 

 

 

 

 

 

O Tabaco e o Fumo na Guerra Civil Americana 
Muitos livros sobre esta temática ficam-se por aquilo a que 

os norte-americanos chamam de tobacciana. Não é o caso de 

“Tobacco and Smoking Among the Blue and Gray”, do 

consagrado investigador Ben Rapaport. Aqui trata-se de história, 

sobretudo do período da Guerra Civil Americana.  

Uma obra recheada de ilustrações e fotografias, onde o tabaco e 

os cachimbos têm papel de relevo, tal como o seu consumo e 

comércio, bem como a vida dos soldados no campo de batalha  

ou quando feitos prisioneiros de guerra. A não perder! 

Ver: 

www.smokingpipes.com/accessories/books/moreinfo.cfm?Produ

ct_ID=160862. 

https://www.smokingpipes.com/smokingpipesblog/
https://www.smokingpipes.com/pipes/new/Michail-Kyriazanos/index.cfm
https://www.smokingpipes.com/pipes/new/Michail-Kyriazanos/index.cfm
https://www.smokingpipes.com/accessories/books/moreinfo.cfm?Product_ID=160862
https://www.smokingpipes.com/accessories/books/moreinfo.cfm?Product_ID=160862
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Dia Internacional do Fumador de Cachimbo (IPSD) 

 
Comemorou-se a 20 de Fevereiro, um pouco por todo o mundo tal como sucedeu em Portugal, o Dia 

Internacional do Fumador de Cachimbo (IPSD, na sigla em inglês).  

Nesta página e nas seguintes deixamos algumas imagens que nos chegaram dessa celebração em vários 

países. 

 

   

 

                                                

 

 

Fumada realizada em Ruisbroek, Bélgica, a 14 de Fevereiro. 

 

 

   

 

Comemoração do Dia Internacional em Itália.  
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Mosaico com fotos da celebração na Croácia, no Clube Zagreb (à esquerda) e no Clube Magla, em Split (à direita). 

 

 

  
Pipe Clube do Líbano (mais fotos em: http://www.pipecluboflebanon.org). 

https://www.pipecluboflebanon.org/
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   Istambul Pipe Clube (Turquia). 
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Comemorações na Polónia 

 

 

Em cima, festa na Villa Eva, em Gdansk, com exposição, conferência, fumada e jantar de gala com 65 participantes. A 

competição foi realizada com uma réplica do mais antigo cachimbo de madeira encontrado na zona de Gdansk (ao 

centro). Em baixo, fotos dos encontros ocorridos no Pipe Collectors Club Poznan, Arielgarda Pipesmokers & 

Aficionados e Kalisko-Ostrowski Pipe Club-2010. 

 

CCP – Março de 2015 


