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XXI Campeonato Nacional – VII Taça Ibérica de Fumada Lenta 

Convidamos todos os sócios e amigos do Clube, para o próximo Campeonato de Fumada lenta que terá 

lugar no dia 13 de Dezembro a realizar-se no Jokey Restaurante em Lisboa, prova oficial do Cachimbo 

Clube de Portugal. 

O Cachimbo selecionado foi um cachimbo (marca Ser Jacopo, modelo Módica 9) e o tabaco escolhido Black 

Vanilla da Planta, oferta da SREI. 

Os valores são: 

Almoço: 25,00 euros 

Inscrição Sócios: 35,00 euros 

Inscrição não Sócios: 40,00 euros 

As inscrições devem ser enviadas para o email: info@cachimboclube.pt 

CIPC – Vice-presidência para a Europa Oeste e Mediterrâneo   

Desde o primeiro dia em que esta Direcção assumiu as suas funções, considerou como prioritário o 

fortalecimento do Clube em território nacional de modo a reforçar as suas fileiras com novos sócios e a 

implementação de uma base alargada de amigos que contribuem regularmente para a divulgação do 

Clube junto dos seus ciclos sociais.  

No entanto o Clube não pode, nem deve resumir a sua presença a Portugal. Fomos contribuindo 

positivamente no fórum internacional que é o CIPC com o nosso empenho e dedicação ao esforço 

colectivo de promover a arte do cachimbo e o prazer de uma boa fumada.  

Como reconhecimento do esforço e dedicação do CCP, o sócio José Miranda Ferreira (209), foi nomeado 

para Vice-presidente da Europa Oeste e Mediterrâneo.  

Dado o seu perfil e um grande conhecimento dos parceiros internacionais, consideramos que esta foi uma 

excelente opção feita pelos Clubes membros do CIPC e o reconhecimento da importância do Cachimbo 

Clube de Portugal para o esforço de divulgação do Cachimbo.  

Jantar Mensal – Quinta-feira - dia 06 pelas 20:00 

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

saber:  

Alsbo    
Silver  

Borkum Riff  

Genuine   

Malt Whisky   

Cavendish Black  

Champagne   

Cavendish Cherry  

Vanilla    

Mac Baren  

Cherry Ambrosia  

Mayflower    

Nineteen O´Four     
Cherry   

Vanilla  

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 

mailto:info@cachimboclube.pt
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Colónia albergou a maior reunião de sempre do CIPC 
 

Imagem obtida no final da reunião do CIPC – Comité Internacional de Clubes de Cachimbo, em Colónia 

(Alemanha), durante a realização do 13.º Campeonato do Mundo de Fumadores de Cachimbo, nos dias 11 e 12 de 

Outubro de 2014 (a foto é da autoria do presidente da Federação Polaca, H. Rogalski).  

Foi o encontro mais participado de sempre, com mais de uma vintena de clubes/países de vários continentes 

representados (Europa, Ásia e Américas), tendo sido confirmada a adesão ao CIPC do Líbano, Turquia e Roménia 

e sido registado o pedido de adesão da Estónia. 

O próximo grande encontro internacional de fumadores de cachimbo, a 16.ª Taça do Mundo por Equipas de Clube, 

decorrerá em Treviso (Itália) – junto de Veneza – de 16 a 18 de Outubro de 2015.  

Está, por isso, desde já convocado para poder programar, com tempo e com ou sem família, uma deslocação àquela 

bela região italiana. 
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Colónia, 13.º Campeonato do Mundo 
 

Momento do acendimento para início da fumada, com o único representante português, Miranda Ferreira, a 

aparecer na imagem, em baixo à direita.  

A prova foi realizada com um cachimbo italiano da marca Gigi e tabaco Germain’s Mixture nº. 7, da Planta Tabak. 

Um vídeo sobre o fim-de-semana que juntou fumadores de todo o mundo em Colónia pode ser visto aqui: 

http://www.youtube.com/watch?v=0QAb1lEkmdk&feature=youtu.be. 

 

 

  Atestado entregue aos participantes no 13.º Campeonato do Mundo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0QAb1lEkmdk&feature=youtu.be
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Dois acabamentos em cachimbos “irmãos” de Cherepanov (em baixo) 

   
 

Cherepanov – Uma vocação de família 
 

Sergey Cherepanov (foto superior, à direita) vive e trabalha em Moscovo. Começou a produzir cachimbos em 2006 

e, nesses primeiros tempos, foi aconselhado por mestres russos como Mikhail Revyagin and Victor Yashtylov. 

Em colaboração com o seu irmão Andrey fazem, por vezes, trabalhos conjuntos, como os das duas imagens que 

apresentamos. 

Andrey Cherepanov (foto do meio, à esquerda), por seu turno, iniciou-se em 2011 e adoptou como marca GNOM.  

 

- Ver cachimbos de Sergey: http://www.bisgaard-pipes.com/group.asp?group=3219&vat=true&lang=bb.  

- Ver cachimbos de Andrey: http://www.bisgaard-pipes.com/group.asp?group=3231&vat=true&lang=bb.  

 

 

Novos ditos populares 

 
- O cigarro adverte: “O governo faz mal à saúde!” (em “Notícias do Douro”. Para ver mais: 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=436c20ea-ab50-43d9-9856-d57aa385c8c8). 

Ou, melhor, dizemos nós: “O tabaco adverte: o governo faz mal à saúde!” 

https://www.bisgaard-pipes.com/group.asp?group=3219&vat=true&lang=bb
https://www.bisgaard-pipes.com/group.asp?group=3231&vat=true&lang=bb
https://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=436c20ea-ab50-43d9-9856-d57aa385c8c8
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Novos artesãos: Michail Kyriazanos, da Grécia 

 
É um dos mais jovens artesãos a despontar no panorama internacional e já coloca as suas peças em dealers de 

prestígio como a norte-americana Smoking Pipes ou a dinamarquesa Bisgaard Pipes.  

Michail Kyriazanos diz-se inspirado pelos grandes mestres escandinavos, sem esquecer o lado icónico das formas 

mais clássicas. Usa boquilhas de ebonite e, naturalmente, urze grega. 

Na imagem supra: cachimbo do artesão grego com canela de bambu com quatro nós. 

Para saber mais, ver: www.smokingpipes.com/pipes/new/Michail-Kyriazanos/index.cfm e http://www.bisgaard-

pipes.com/group.asp?group=3247&vat=true&lang=bb.  

 

DOS JORNAIS… 

Estado tira 510 euros a cada fumador – Cada fumador já deu este ano (2014) 510 euros ao Fisco… 

 

Tabaco de enrolar vai ficar mais caro do que maço de cigarros – Associação europeia do sector prevê que o 

aumento de imposto previsto no OE 2015 faça disparar o preço do tabaco de enrolar (classificação que, no Fisco, inclui 

também o tabaco para cachimbo). Mas em vez de ganhar mais, o Estado pode perder. Ora leia: 

http://observador.pt/2014/10/28/tabaco-de-enrolar-pode-ficar-mais-caro-que-cigarros-com-aumento-imposto-em-2015/.  

 

Impostos sobre álcool e tabaco aumentam em 2015 – O Governo prepara-se para aumentar os impostos sobre o 

álcool e o tabaco em 2015, sendo – alegadamente – o valor do aumento depois utilizado para financiar o orçamento da Saúde, 

nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde. Esta subida foi o que restou da intenção do Ministério da Saúde de cobrar taxas 

sobre produtos nocivos, nomeadamente bebidas com açúcar e produtos com excesso de sal. Essa possível taxa, a que se 

juntaria uma subida do imposto sobre álcool e tabaco, lançou, em Abril último, a polémica no Governo, com Pires de Lima a 

considerar que essa taxa era uma “ficção”. 

Os impostos sobre o tabaco tal como sobre produtos alcoólicos já foram aumentados no OE de 2014 – a subida rondou os 5% 

nas bebidas alcoólicas. Já os charutos e cigarrilhas passaram a ser tributados em 25%, face aos 20% de 2013 (e os 15% de 

2012). O imposto sobre o tabaco de enrolar subiu 33%. Em termos gerais, o imposto sobre o tabaco subiu 9,5%. 

 

Autoridades apreendem 350 mil maços de tabaco – A Autoridade Aduaneira e a unidade fiscal da GNR 

apreenderam cerca de sete milhões de cigarros da marca Manchester (marca pouco divulgada em Portugal), com valor de 

mercado estimado em 1,58 milhões de euros. O material estava escondido num contentor com rolos de fio de polyester. O 

contentor embarcou em Port Klang, Malásia, tendo chegado ao Porto de Lisboa, após transbordo em Roterdão, Holanda. 

As autoridades aduaneiras classificaram a remessa como de risco elevado, pelo que, para o respectivo controlo, foi 

desencadeada uma operação especial com elementos da Autoridade Tributária e da GNR. Resultado: a apreensão de 1432 

caixas de tabaco, qualquer coisa como 350 mil maços, num armazém situado no concelho de Vieira do Minho. Se fossem 

colocados em fila, alinhadinhos, equivaliam a 54 quilómetros de cigarros, isto é, sensivelmente a distância de Lisboa a Torres 

Vedras ou do Porto a Braga… 

"Com esta apreensão evitou-se a evasão de pagamento ao Estado de cerca de um milhão e 300 mil euros em impostos e 

demais imposições fiscais e aduaneiras", referiu fonte do Ministério das Finanças. 

 

CCP – Novembro de 2014 
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