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Assembleia Geral
No passado dia 21 de Março, realizou-se a Assembleia
Geral com a aprovação do Relatório e Contas de 2014 e
eleição dos Corpos Sociais para o triénio 2015/17 (lista
única).
A reunião decorreu com bastante elevação e boa
disposição de todos os associados tendo sido dados
contributos muito importantes para o bom
funcionamento do Clube.

Temos um clube cheio de saúde e uma enorme vontade em continuar a divulgar o cachimbo e o prazer
de uma boa fumada!

Jantar Mensal – Quinta-feira - dia 09 pelas 20:00
Este ano a primeira quinta-feira do mês de Abril é quinta-feira santa, dia Santo, que alguns cristãos
gostam de celebrar e porque é um bom pretexto para um fim-de-semana prolongado, o jantar mensal do
CCP terá lugar extraordinariamente na quinta-feira dia 9 de Abril, como habitualmente no Restaurante
Alazão pelas 20:00.
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
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João Madaíl leva os seus “Scorpius” mundo fora
Está de parabéns o artesão e nosso associado João Madaíl por, também ele, estar gradualmente a conseguir com os
seus trabalhos visibilidade internacional. Nas últimas semanas a sua produção foi divulgada por uma importante
loja online dinamarquesa (Bisgaard Pipes), que recorda a influência do artesão João Reis na sua aprendizagem.
Para a Bisgaard, os cachimbos com a marca Scorpius são bem concebidos, “com pequenas variações às formas
clássicas e com preços razoáveis”.
Ver: http://www.bisgaard-pipes.com/group.asp?group=3295&vat=true&lang=bb.

Grande Monteiro!
Ainda mal tínhamos acabado de referir o destaque internacional num importante sítio francês do português António
Monteiro (ver Informa, Fevereiro 2015) e já o temos, de novo, no escaparate.
Só que, desta feita, o nosso artesão/sócio foi “manchete” num dos mais importantes websites europeus,
Scandpipes.com, propriedade de Per Billhall, que é membro do Cachimbo Clube da Suécia e responsável pela
divulgação internacional de inúmeros artesãos de nomeada, a começar pelo escultor de cachimbos Bo Nordh (já
falecido) ou pelo fantástico mestre dinamarquês Tom Eltang.
Resta-nos desejar ao António Monteiro a melhor sorte, que bem merece (tal como João Madaíl), e entretanto
pesquisar o que este sítio nos mostra sobre o seu trabalho: http://www.scandpipes.com/group.asp?group=616.

151. º aniversário da Casa Havaneza
A emblemática Casa Havaneza (CH) está de parabéns assinalando, durante este mês de Abril, o seu 151.º
aniversário. A efeméride será devidamente comemorada com a realização de dois jantares comemorativos:
- Em Lisboa, no dia 23 de Abril, quinta-feira, no Restaurante UChiado (http://uchiado.pt/);
- No Porto, no dia 24 de Abril, sexta-feira, no Restaurante Quarentae4 (http://www.quarentae4.com).
De acordo com o comunicado em que a CH pré-anuncia esta celebração, “à semelhança dos eventos anteriores, o
nosso objectivo é que este seja uma tertúlia epicurista informal, num ambiente muito agradável, e considerando a
data especial que vamos celebrar, estamos a preparar um evento que com toda a certeza irá suplantar todos os já
anteriormente efectuados e exceder as expectativas dos Amigos da Casa Havaneza.”
O número de participantes é limitado sendo obrigatório confirmar a presença, pelo que os interessados poderão,
desde já, realizar uma pré-reserva e obter o programa detalhado e mais informações através dos contactos:
- Victor Ribas: e-mail victor.ribas@casahavaneza.com, ou no sítio http://www.casahavaneza.com/.
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Reedição de obras de Simenon a caminho
Realizou- se no dia 27 de Março, no Auditório da Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), em Lisboa, um encontro
com John Simenon, filho do consagrado escritor Georges Simenon, que contou com a presença de vários
associados do CCP. Da notícia sobre este evento divulgada pela BNP, respigamos: “Por ocasião dos 25 anos da
morte de Georges Simenon (1903-1989), a BNP apresenta uma pequena mostra em que se expõem as primeiras
edições portuguesas de um dos escritores de referência do romance policial e promove uma conversa com John
Simenon, em que este fala sobre o pai e a sua obra, mediada pelo jornalista, escritor, e autor de romances
policiais, Fernando Sobral.
Simenon nasceu em Liège (Bélgica) a 13 de Fevereiro de 1903 e morreu em Lausanne (Suíça) a 6 de Setembro de
1989. Estima-se que escreveu, com o seu próprio nome ou sob um dos seus 29 pseudónimos, mais de 400 títulos,
102 dos quais tendo como personagem principal o icónico comissário Maigret. Com 550 milhões de exemplares
vendidos, continua a ser o terceiro autor de língua francesa mais lido depois de Júlio Verne e Alexandre Dumas e
os seus romances continuam a ser regularmente adaptados ao cinema e à televisão.”
Enquanto se aguarda a reedição de várias das suas obras, a mostra sobre Georges Simenon está patente na BNP até
18 de Abril (Sala de Referência).
Ver:
www.bnportugal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=997%3Amostra-georges-simenon1903-1989-mais-do-que-maigret-8-jan-18-abr-15&catid=165%3A2015&Itemid=1019&lang=pt.

2015 Chicago Show – 20.ª edição e Campeonato da UPCA
É já a 2 e 3 de Maio que se realiza a 20.ª edição do “The Chicagoland International Pipe and Tobacciana Show”
(www.chicagopipeshow.com), no Pheasant Run Resort, em St. Charles, nos arredores de Chicago.
Trata-se da mais importante mostra mundial de cachimbos, tabacos e acessórios para cachimbos, com mais de 300
bancas de exibidores e vendedores, particulares e institucionais. Mas o Show de Chicago é também local de várias
apresentações e conferências: Ben Rapaport vai falar sobre o seu novo livro “Pipe Smoking in the Civil War” e
mostrará uma colecção de cachimbos do período da Guerra Civil nos EUA; Rob Cooper aborda o tema dos jovens
fumadores de cachimbo; Kevin Godbee, da PipesMagazine.com (tema não anunciado); e Cornelius Crans,
Presidente do CIPC, recordará a história dos cachimbos de argila (clay pipes) na Holanda, acompanhado de uma
colecção destes objectos e, em especial, de um molde histórico da fábrica Royal Goedewaagen.
No dia 1 de Maio, decorrerá como sempre o banquete de boas-vindas, com cerca de 600 fumadores e o “pré-show”
livre no qual são aguardados 80 vendedores, na maioria artesãos, muitos dos quais aproveitam o evento para se dar
aqui a conhecer internacionalmente. A quinta-feira, 30 de Abril, está reservada para o “Show de Charutos”.
No último dia decorrerá o Campeonato Nacional de Fumadores dos EUA, organizado pela UPCA – United Pipe
Clubs of America (http://www.unitedpipeclubs.org/), a ter lugar numa tenda montada no exterior do pavilhão da
feira, e que funcionará durante o fim-de-semana como espaço para os fumadores, com bar e serviço de refeições.
Eventuais interessados podem fazer reserva de alojamento no Pheasant Run Resort, indicando que vão estar
presentes no evento (link: https://bookings.ihotelier.com/bookings.jsp?groupID=1134848&hotelID=2932).
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Peterson comemora 150 anos
É uma data digna de registo e por isso a Peterson esmerou-se produzindo um óptimo vídeo sobre quem e como se
faz a marca irlandesa, que nasceu em 1865: www.smokingpipes.com/smokingpipesblog/single.cfm/post/petersons150th-anniversary-behind-the-pipes. A efeméride foi igualmente pretexto para o lançamento da sua nova linha
“Craftsman”: http://smokingpipes.com/pipes/new/peterson/index.cfm?tag=Craftsman%20Series.
E ainda pode ler uma breve história da Peterson aqui: http://smokingpipes.com/pipes/new/peterson/history.cfm.

Aos fumadores e coleccionadores
A Peterson acaba de lançar uma edição limitada de tabaco
para cachimbo com a mistura St. Patrick’s Day 2015, em lata
de 50 gramas.
Composição: Black Cavendish, Burley, tabacos Orientais e
Virgínia.
Tipo: Aromático.
Corte: “Cube”.
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LEMOS NOS JORNAIS…

Governo está a preparar novas alterações à lei do álcool e à lei do tabaco…
O Governo está a preparar novas alterações à lei do álcool e à lei do tabaco. O Ministro da Saúde disse que não
serão alterações ao nível do preço, mas da idade mínima para consumo e do tipo de estabelecimento onde se podem
comprar.
Ver: In RTP 1 - Jornal da Tarde- 03-03-2015 - www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4f0f221bae09-449b-baca-be7ecd115431&userId=02506e35-33ac-4489-80b8-01ac5dcacf22.

…e aprova Protocolo para a Eliminação do Comércio Ilícito dos Produtos do Tabaco
O Conselho de Ministros de 5 de Março aprovou para ratificação o Protocolo para a Eliminação do Comércio Ilícito dos
Produtos do Tabaco, que foi adoptado em Seul, no âmbito da Convenção Quadro da Organização Mundial de Saúde para o
Controlo do Tabaco. O protocolo visa proporcionar as ferramentas que permitam o aprofundamento da luta contra o
comércio ilícito do tabaco, nomeadamente através do estabelecimento de mecanismos de cooperação administrativa,
científica e jurídica, bem como da adopção de um regime de infracções apropriado ao nível nacional.
Segundo o Governo, este protocolo, juntamente com a Convenção Quadro da Organização Mundial de Saúde, “constitui um
instrumento de cooperação internacional indispensável à promoção de uma acção concreta e eficaz, em matéria de
prevenção e controlo do tabagismo e protecção da saúde pública”.

Apreendidos mais de 18 milhões de cigarros em Sines
A Polícia Judiciária apreendeu dois contentores com tabaco de contrabando, no porto de Sines, num total de 18,13
milhões de cigarros. A PJ afirma que o valor do prejuízo para o Estado, correspondente ao imposto que seria
cobrado no caso da venda legal daquela quantidade de tabaco, ascende a perto de três milhões de euros.
Um dos contentores tinha 10.170.000 cigarros e, o outro, 7.960.000 – 4.020.000 de uma marca e 3.940.000 de
outra.
Segundo o Relatório Anual de Segurança Interna, entregue no final de Março no Parlamento, em 2014 foram
apreendidos mais de 16,3 milhões de maços de tabaco.

Parlamento britânico aprova venda de tabaco em embalagens monocromáticas e de cor escura
O parlamento britânico aprovou uma proposta para obrigar as empresas de tabaco a venderem cigarros em
embalagens simples, monocromáticas e de cor escura, apesar da oposição da indústria tabaqueira. A proposta foi
aprovada na Câmara dos Comuns com 367 votos a favor e 113 contra e, caso seja aprovada pela Câmara dos
Lordes, passará a ser lei entrando em vigor em Maio de 2016.
“A votação de hoje é um passo importante no sentido em que o Reino Unido passará a ser o primeiro país da
Europa a regulamentar embalagens padronizadas”, afirmou a ministra da Saúde Pública Jane Ellison. “É mais um
passo para a criação da primeira geração livre de fumo”, acrescentou.
Os novos pacotes vão ser monocromáticos, com o nome da marca escrito de uma forma simples, e ao lado dos
avisos para o perigo de fumar, segundo os planos britânicos. Estão a ser propostas cores escuras para as
embalagens porque representam perigo.
As tabaqueiras e activistas pró-tabaco insistem que a lei é um “excesso” do governo, com a Associação de
Fabricantes de Tabaco a afirma que “faltam evidências de que aquela política vai funcionar”. “Os fumadores
sabem que há riscos associados ao consumo do tabaco. Uma embalagem simples não fará a diferença”, afirmou
Simon Clark do grupo de fumadores Forest. “O que vão fazer a seguir? Estandardizar as embalagens de álcool e
de bebidas com açúcar”, questionou. (Fonte: www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4448228).
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Fumadores célebres / O cachimbo na Arte
O pintor pós-impressionista francês Henri de
Toulouse-Lautrec (24.11.1864-9.9.1901), célebre
nomeadamente pelas suas obras sobre a vida
boémia de Paris no final do século XIX.

As formas estranhas da Tarock Briar
Recorrendo ainda às excelentes informações divulgadas pela Scandpipes.com cabe hoje destacar o trabalho do alemão
Christian Wolfsteiner (n. 1961), que corporiza a sua produção sob a marca Tarock Briar. Desde 1997 que, cansado das formas
clássicas de cachimbos, assina peça invulgares muito influenciadas por formas que encontra na natureza.
Quanto às boquilhas, utiliza ebonite ou acrílico (plexiglass), e a sua urze é preferencialmente originária de Itália. Ora veja:

http://www.scandpipes.com/group.asp?group=563 e http://www.tecon-gmbh.de/index.php?cPath=1077.
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Anúncios de outros tempos
Publicidade ao “Escudo”, uma das melhores marcas para cachimbo com tabacos das variedades Virgínia e Perique.

CCP – Abril de 2015
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