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Eduardo Vieira – Novo Artesão 

 
Nascido e a viver na cidade do Porto, Eduardo Vieira, com 31 anos, futuro associado do nosso clube, 

apresenta-se como o novo artesão nacional que promete surpreender com as suas criações.  

No próximo Informa mais desenvolvimentos sobre os novos artesãos nacionais.  

 

 

Fumada da Primavera 

 
Em Junho vamos realizar a Fumada da Primavera, brevemente daremos mais detalhes.   

 

 

 

Jantar Mensal – Quinta-feira - dia 07 pelas 20:00  
 

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

próxima quinta-feira, dia 07 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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O “estilo de design” de cachimbos dos diversos artesãos – uma abordagem explicativa 

 

Um artigo notável divulgado pela TobaccoDays que nos ajuda a compreender o estilo de alguns artesãos, a sua 

evolução ao longo da carreira, desde as formas clássicas às formas mais ou menos livres, ou mesmo à criação de 

modelos de cachimbos completamente originais. Estes são, por assim dizer, artesãos inventores…  

Ver: http://tobaccodays.com/blurbs/how-to-visually-explain-our-favorite-pipe-makers-design-styles/.  

https://tobaccodays.com/blurbs/how-to-visually-explain-our-favorite-pipe-makers-design-styles/
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Fumada Lenta em El Rocio/Almonte/Huelva 
Correspondendo ao apelo lançado na última Assembleia Geral para que os associados contribuíssem com notícias e 

artigos para o “Informa” registamos, com agrado, o texto enviado por Luís Aleixo, vice-presidente do CCP. 

No dia 11 de Abril, realizou-se em El Rocio a IX Fumada Lenta organizada pelo Andalucia Pipa Clube. Portugal 

fez-se representar por uma delegação de cinco sócios (Manuel Tão, Jorge Tavares e Sousa, José Tomé, Miranda 

Ferreira e Luís Aleixo) que, com alguns familiares, constituíram uma "caravana" de nove pessoas. 

No dia 10, ao fim do dia, teve lugar uma recepção que culminou com um jantar típico da Andaluzia; no dia 11, o 

almoço, a fumada e o jantar de encerramento realizaram-se no Hotel Toruño (www.toruno.es). 

Sobre El Rocio, povoado com cerca de 40 ruas e que alberga um milhão de romeiros, no dia 20 de Maio, nas 

celebrações da Virgem del Rocio, podemos dizer que o cavalo é rei, pois toda a aldeia é em terra batida ou areia 

da praia, com os carros a circularem pela direita ou pela esquerda…conforme os buracos do chão recomendarem. 

No entanto, não vimos nenhum acidente de trânsito.  

Local aprazível onde desaguam alguns ribeiros formando o Charco de la Boca, nos arredores de Matalascañas e 

da Reserva de Doñana. 

A fumada, que contou apenas com 32 concorrentes – a crise também se instalou em Espanha, foi ganha por 

Francisco Ripoll, do Pipa Club de Madrid – Arturo del Pozo, com o tempo de 1h-13-00. Quanto aos portugueses, 

5º lugar para José Miranda Ferreira, com 1h-00-59; 10º, Jorge Tavares e Sousa, com 0h-53-41; 12º, Luís Aleixo, 

com 0h-50-22 e em 17º lugar Manuel Tão, com 0h-43-43. (Classificação completa em www.andaluciapc.org).  

 

 

 
 
 

  

 

 

Barcelona Pipa Club (BPC) prepara mudança de sede  

 
Numa mensagem dirigida aos sócios, amigos, colaboradores e simpatizantes do 

BPC, a Junta Directiva do clube catalão informa que foi aprovada em AG a 

próxima mudança do local da sede da Praça Real, na Cidade Velha, onde se 

encontram há 33 anos, para a Calle Santa Eulalia, 21, no Bairro de Gràcia. 

Se é verdade que a velha sede se encontra numa zona emblemática, a nova 

localização disporá de melhores condições para o desenvolvimento das 

inúmeras actividades do BPC (jogos diversos, danças, concertos de jazz, rock, 

música popular, bar e restaurante, salas reservadas para sócios e espaços para 

eventos, etc.). 

Enviamos ao clube irmão uma calorosa saudação e votos dos maiores sucessos 

nesta nova etapa. E aos sócios do CCP que, por qualquer razão, visitem a 

capital catalã apenas dizemos que uma ida à sede do BPC é imperdível! 

Istambul – Pipe and Tobacco Show and Slow Smoke Championship 
 

Turgay Ocak, Presidente do Istambul Pipe Club (Turquia), enviou-nos a informação 

de que, nos dias 25 e 26 de Julho próximo, decorrerá naquela cidade o campeonato de 

fumada lenta e uma mostra internacional de cachimbos e tabacos. Quem quiser 

aproveitar para viajar até à Capadócia, aqui ficam os contactos do clube congénere do 

CCP: www.istanbulpipodernegi.org, e-mail: info@istanbulpipodernegi.org. 

https://www.toruno.es/
https://www.andaluciapc.org/
https://www.istanbulpipodernegi.org/
mailto:info@istanbulpipodernegi.org
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Lindner modelo liso Blowfish, grau Design 
Um híbrido que combina elementos dos modernos Blowfish com as formas Pear (Pêra) clássicas 

 

 

Natural de Detroit (Michigan), o artesão norte-americano Michael Lindner começou a reparar cachimbos em 1997 

e a produzir as suas peças três anos mais tarde, tendo ganho reputação como um artesão de top.  

Faz cerca de 100 cachimbos/ano, puros freehands ou modernas interpretações dos clássicos, com boquilhas de 

ebonite alemã e uso regular de acessórios como corno, bambu e madeiras exóticas. 
 

    
 

 
 

Novo website de Rolando Negoita 
O artesão romeno radicado nos EUA Rolando Negoita acaba de inaugurar o seu novo sítio na Internet, concebido 

tal como o anterior pela sua mulher, Alexandra Negoita, também ela uma excelente artista, designer e fotógrafa. 

A descobrir em www.atelierrolando.com novos cachimbos, facas e acessórios do fumador, explicações sobre a 

evolução criativa de Rolando e muito mais, até notas sobre a paixão do artesão pela actividade das escaladas e do 

montanhismo. Até 15 de Maio, há descontos de cinco por cento para assinalar o novo sítio na web. 

Nas imagens supra, o sapo fumador, símbolo da marca, um cachimbo com a forma Straight-Bent modelo Art Deco 

e um aspecto do ateliê do artesão. 

https://www.atelierrolando.com/
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Escareador, descarbonizador ou… “instrumento de tortura”? 
Parece uma ferramenta da Idade Média mas é apenas um instrumento para retirar o carvão em excesso que se 

acumula nas paredes do fornilho – o que só acontece se o cachimbo não for limpo com regularidade… 

Sendo útil em algumas circunstâncias, o seu uso obriga a atenção e cuidados redobrados para não dar cabo da peça 

que pretendemos limpar.  

Aqui ficam alguns exemplares de escareadores que foram feitos para marcas clássicas inglesas de cachimbos: 

http://rebornpipes.com/2015/03/05/a-gift-pipe-reamer-that-looks-like-an-instrument-of-torture-a-gbd-reamer/.  

 

 

Tabaco “Rolando’s Own” homenageia o artesão 
O fumador e coleccionador belga Erwin Van Hove realiza, com 

regularidade, provas de tabaco não sendo apreciador da maioria 

das marcas existentes no mercado e que levam o nome de 

artesãos. Classifica mesmo algumas de “pseudo-marcas” e de 

“meras manobras de marketing”. 

É claro que há excepções e uma delas é, para Erwin, o 

“Rolando’s Own”, uma mistura de Virginia e Perique, as 

variedades de tabaco preferidas de Rolando Negoita, da marca 

Hearth & Home produzida pelo norte-americano Russ 

Ouellette.  

Uma mistura – diz – com um equilíbrio perfeito, que nos atrai 

desde o momento da abertura da lata e que faz jus ao nome que 

leva. 

Razões mais do que suficientes para lermos mais este 

interessante artigo assinado por Erwin Van Hove: 

www.fumeursdepipe.net/artfontilsuntabac42.htm  

Quando estes dois se juntam… 

 
Dois artesãos reunirem-se para produzirem cachimbos em 

conjunto não é uma novidade. Mas quando se trata do norte-

americano Jeff Gracik e do russo Vladimir Grechukin a 

iniciativa merece particular atenção. 

É que estamos em presença de dois mestres nesta arte, capazes 

apenas de conceberem o que há de melhor! 

Razão, pois, para a TobaccoDays chamar ao produto desta 

parceria “génio não planeado”.  

O resultado final pode ser visto aqui já que os cachimbos falam 

por si: http://tobaccodays.com/articles/gracik-grechukin-

unplanned-genius-two-classic-masters-collaborate-to-produce-

dramatic-unexpected-results/. 

https://rebornpipes.com/2015/03/05/a-gift-pipe-reamer-that-looks-like-an-instrument-of-torture-a-gbd-reamer/
https://www.fumeursdepipe.net/artfontilsuntabac42.htm
https://tobaccodays.com/articles/gracik-grechukin-unplanned-genius-two-classic-masters-collaborate-to-produce-dramatic-unexpected-results/
https://tobaccodays.com/articles/gracik-grechukin-unplanned-genius-two-classic-masters-collaborate-to-produce-dramatic-unexpected-results/
https://tobaccodays.com/articles/gracik-grechukin-unplanned-genius-two-classic-masters-collaborate-to-produce-dramatic-unexpected-results/
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LEMOS NOS JORNAIS e ASSIM VAI O MUNDO… 

 

Governo prepara proibição de fumar em espaços públicos fechados a partir de 2020 

 
Estão em marcha novas restrições à liberdade dos fumadores. Uma proposta de revisão da lei do tabaco foi 

aprovada a 23 de Abril em Conselho de Ministros e terá agora de ser aprovada pelos deputados na Assembleia da 

República para entrar em vigor em 2020. 

 

Segundo a proposta, os maços de tabaco deixam de ter advertências apenas sob a forma de texto, incluindo agora 

imagens de choque – reduzindo-se, assim a área para publicidade à própria marca – com o objectivo de 

“sensibilizar os fumadores para os perigos associados ao tabagismo”, sendo também eliminadas as definições de 

“light” ou “suave“.  

 

Os aromas distintivos do tabaco – como menta, por exemplo – passam a ser proibidos. Proíbe-se igualmente o 

fumo em todos os espaços públicos fechados abaixo de determinado número de metros quadrados, admitindo-se, 

no entanto, que estabelecimentos com alguma dimensão possam  ter “espaços reservados a fumadores”. A 

medida do espaço será posteriormente definida por portaria, mas certo é que irão desaparecer (segundo a proposta) 

os espaços contíguos para fumadores e não fumadores.  

 

Apenas será possível continuar a fumar em espaços compartimentados e separados, sem serviço de bar ou 

restauração, do tipo dos “aquários” que existem em alguns aeroportos. Já nos hotéis, 40 por cento dos quartos 

podem continuar a ser para fumadores, explicou na altura o campeão do fundamentalismo, o Secretário de Estado 

Adjunto do Ministro da Saúde, Fernando Leal da Costa.  

Recorde-se que, desde que a lei antitabágica foi aprovada, em 2007, passou a ser proibido fumar em restaurantes, 

bares, discotecas e locais de trabalho com menos de 100 metros quadrados.  

 

De acordo com a nova proposta, que transpõe duas directivas da União Europeia, é determinada a proibição de 

fumar nas áreas com serviço em todos os estabelecimentos de restauração e de bebidas, incluindo nos recintos de 

diversão, nos casinos, bingos, salas de jogos e outro tipo de recintos destinados a espectáculos de natureza não 

artística. 

 

O Governo afirma também querer apostar no aumento do “combate ao tráfico ilícito de tabaco”, através da 

criação de um “identificador único” e de “elementos de segurança” que vão constar em cada maço. O objectivo é 

aumentar a “rastreabilidade” dos maços. 

 

A nova lei do tabaco irá ainda regulamentar os cigarros electrónicos: todos os que tiverem nicotina estarão sujeitos 

à mesma proibição do tabaco dito "convencional". O Governo quer também proibir o “comércio de tabaco à 

distância”, ou seja, a partir de lojas online.  

 

A proposta de lei tem previsto um período de moratória de cinco anos, até 2020, para se adaptarem os espaços 

públicos que, ainda há pouco tempo, investiram em obras para serem espaços com fumo. 
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Cachimbo do ano 2015 da marca italiana Mastro de Paja 
(repare-se na possibilidade de aumentar o comprimento da peça com o anel extensível). 
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                Anúncios de outros tempos                                             Fumadores célebres 

 

   

Legenda: “O Chefe manda-lhe os seus cumprimentos, Senhor!”     Clark Terry (1920-2015), músico de jazz dos Estados Unidos  

 

 

CCP – Maio de 2015 

 

 


