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   about.me/cachimbo.clube.pt     prazer & arte 

 
 

Jantar Mensal – Quinta-feira - dia 02 pelas 20:00 

 

 

      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 

 

Para além da exposição de cachimbos, teremos igualmente tabacos diversos para os interessados.  

 

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

 

 

 

A Direcção do CCP 
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Parabéns Tom Eltang! 
Uma boa notícia a que nos associamos com o desejo de muitos anos de vida!  

Após um período de 15 anos de experiências e de inúmeras conversas sobre o assunto (ver: 

www.smokingpipes.com/smokingpipesblog/single.cfm/post/eltang-tobaccos-years-the-making), a SmokingPipes e 

Tom Eltang acabam de lançar uma marca de tabaco em lata com o nome do artesão, com quatro variedades: Sweet 

& Mellow, English, Virginia e Mixture.  

Tal só foi possível depois da recente associação da SmokingPipes a um dos melhores produtores de tabaco para 

cachimbo dos EUA, a empresa Cornell & Diehl. 

E este projecto não podia aparecer em melhor altura! A marca nasce, precisamente, quando o talentoso 

artesão/mestre dinamarquês acaba de comemorar, no passado dia 17 de Setembro, 40 anos de actividade 

profissional. 

Ver: http://www.smokingpipes.com/tobacco/by-maker/Tom-Eltang/index.cfm.  

 

 

 

 

                 
 

Com 55 anos de idade, Tom Eltang integra a elite dos melhores artesãos de cachimbo do mundo sendo o seu ateliê 

uma verdadeira escola por onde têm passado, nos últimos anos, grandes profissionais desta actividade. 

O que provavelmente desconhece é que Tom é um apaixonado por peixes exóticos sendo o Helostoma Temminckii, 

mais conhecido pelo nome inglês “Kissing Gourami”, um dos seus favoritos. Este pequeno peixe foi a sua 

inspiração para a forma “Pout”, que apresentamos na imagem em acabamento liso “Golden Contrast”. 

Ver cachimbos de Tom Eltang em www.bisgaard-pipes.com/group.asp?group=692&vat=true&lang=bb e forma 

“Pout”em http://www.bisgaard-pipes.com/product.asp?product=35600&page=1&vat=true&lang=bb.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.smokingpipes.com/smokingpipesblog/single.cfm/post/eltang-tobaccos-years-the-making
https://www.smokingpipes.com/tobacco/by-maker/Tom-Eltang/index.cfm
https://www.bisgaard-pipes.com/group.asp?group=692&vat=true&lang=bb
https://www.bisgaard-pipes.com/product.asp?product=35600&page=1&vat=true&lang=bb
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Como limpar e recuperar cachimbos usados 

Um interessante artigo sobre como é possível limpar, tratar e recuperar cachimbos usados e que alerta também para 

os inúmeros “sucateiros” que também existem por aí e que fazem verdadeiros assassinatos a peças que mereciam 

melhor sorte.  

Ver: http://rebornpipes.com/2014/08/30/its-all-about-the-aesthetics-isnt-it-alan-chestnutt/.  

 

 

 

 

 

   GBD: A história por detrás da marca 
O artigo que hoje apresentamos foi publicado, pela primeira vez, em Julho de 1982, na revista “Tobacco” e é um 

importantíssimo contributo do seu autor, Jacques Cole, para a história da marca inglesa GBD. Curiosamente, uma 

marca que teve os seus primórdios em terras francesas… 

Ver: http://rebornpipes.com/2014/09/07/finding-out-who-created-gbd-story-of-a-pipe-brand-jacques-cole/. 

 

 

 

 

 

 

https://rebornpipes.com/2014/08/30/its-all-about-the-aesthetics-isnt-it-alan-chestnutt/
https://rebornpipes.com/2014/09/07/finding-out-who-created-gbd-story-of-a-pipe-brand-jacques-cole/
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   Inter-Tabac 2014 

A Inter-Tabac 2014, a principal feira de artigos relacionados com o tabaco e acessórios para o fumador, decorreu 

em Dortmund, na Alemanha, de 19 a 21 de Setembro. Em cima, na foto, algumas das novidades que a marca 

italiana Mastro de Paja ali apresentou. 

 

 
 

David Enrique e a sua aposta nos areados 

 
O jovem artesão francês David Enrique prossegue, com êxito, a sua senda por uma pequena mas de grande 

qualidade produção de cachimbos. Recentemente, colocou à venda online duas peças areadas (sandblasted) da sua 

linha “Accord”, um Rodesiano com boquilha em cumberland e um freehand Apple com uma longa canela. 

Estes e outros cachimbos podem ser vistos no sítio www.enriquepipes.com. 

 

 

  

DOS JORNAIS… 

 

França aprova maços de tabaco todos iguais e sem publicidade 
A França vai ser o primeiro país europeu a introduzir no mercado pacotes de tabaco “neutros”: todos iguais e sem 

publicidade, anunciou o Governo, segundo o jornal “Le Monde” (ver: 

http://www.lemonde.fr/sante/article/2014/09/25/encadrement-du-vapotage-mise-en-place-du-paquet-neutre-les-

annonces-du-plan-anti-tabac_4494262_1651302.html).  

Portugal, Espanha, Roménia, Bulgária, Itália, Eslováquia, Polónia, Grécia e República Checa não concordam com 

esta medida, refere o “El País”.  

Para saber mais: http://observador.pt/2014/09/25/pacotes-de-tabaco-sem-marca-nem-publicidade-em-franca/.  

 

 

 

https://www.enriquepipes.com/
https://www.lemonde.fr/sante/article/2014/09/25/encadrement-du-vapotage-mise-en-place-du-paquet-neutre-les-annonces-du-plan-anti-tabac_4494262_1651302.html
https://www.lemonde.fr/sante/article/2014/09/25/encadrement-du-vapotage-mise-en-place-du-paquet-neutre-les-annonces-du-plan-anti-tabac_4494262_1651302.html
https://observador.pt/2014/09/25/pacotes-de-tabaco-sem-marca-nem-publicidade-em-franca/
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'Coisas' de todos os dias que fazem (ou não) tão mal quanto o tabaco 
O tabaco é muitas vezes tido como um dos produtos consumidos por muitas pessoas pelo mundo fora que mais 

danos causa à saúde dos indivíduos. Porém, desde o açúcar, à carne, passando pelo leite, muitos são os produtos 

que consumimos hoje que nos fazem igualmente mal.  

Conheça uma lista elaborada pelo “El País” onde alguns destes factos são desmistificados. 

Notícia completa: http://www.noticiasaominuto.com/mundo/279416/coisas-de-todos-os-dias-que-fazem-ou-nao-

tao-mal-quanto-o-tabaco.  
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