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O Cachimbo Clube de Portugal está de luto! 

 

Rui Bana e Costa, ex-dirigente e sócio nº 187, faleceu no passado dia 1 de Agosto, após 11 meses de 

hospitalização e várias intervenções cirúrgicas. 

Fica a memória do homem e do colecionador com um grande sentido de humor e um gosto por 

cachimbos de grandes dimensões.  

  

 

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

 

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

próxima quinta-feira 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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E por falar na Grécia… Apresentando Konstantinos Anastasopoulos 

 

Artesão talentoso, Konstantinos Anastasopoulos tem um extenso passado ligado ao design gráfico, à pintura e às 

Belas Artes em geral, com inúmeras exposições individuais e colectivas em diferentes cidades gregas. 

A sua iniciação na construção de cachimbos, como com tantos outros, começou como um hobby após não 

encontrar nas lojas tradicionais as peças que desejava (pequenas em tamanho e com uma estilo moderno) para 

satisfazer os seus hábitos de fumador. 

Kostas Gourvelos foi o seu primeiro mentor, quem lhe transmitiu os primeiros detalhes técnicos desta arte. Depois, 

viajou para a Dinamarca travando conhecimento e estagiando com artesãos de gabarito como Tom Eltang, Poul 

Ilsted, Manduela, Nanna Ivarsson, Tao e Former.  

Konstantinos usa exclusivamente urze grega, fazendo as boquilhas manualmente com ebonite de origem alemã.  

 

Representado nos EUA pela Smoking Pipes, descubra o seu trabalho em www.smokingpipes.com/pipes/new/K-

Anastasopoulos/index.cfm?utm_source=Smokingpipes.com&utm_campaign=c2ae73dd76-

Monday_June_29_20155_29_2015&utm_medium=email&utm_term=0_0e8b6a473f-c2ae73dd76-209254613. 

Entrevista: www.smokingpipes.com/smokingpipesblog/single.cfm/post/meet-konstantinos-anastasopoulos. 

 

 

 

Aperta-se o cerco na Grã-Bretanha 

 
Foi confirmado oficialmente pelos nossos companheiros britânicos que este ano não se realizará o campeonato de 

fumadores daquele país.  

As restrições impostas pela legislação, nomeadamente a que refere à publicidade ao tabaco, levaram ao 

cancelamento da competição, que estava prevista para o mês passado.  

Um encontro de fumadores de cachimbo, no passado dia 26 de Julho, no Canal House Pub 

(www.thecanalhouse.co.uk), serviu para uma alargada troca de impressões sobre a matéria com o objectivo de 

voltar a realizar a prova em 2016. 

https://laudisi.us9.list-manage.com/track/click?u=37de4568d9066e4a3f39d6281&id=1efe2696a9&e=e0e546b8fa
https://www.smokingpipes.com/pipes/new/K-Anastasopoulos/index.cfm?utm_source=Smokingpipes.com&utm_campaign=c2ae73dd76-Monday_June_29_20155_29_2015&utm_medium=email&utm_term=0_0e8b6a473f-c2ae73dd76-209254613
https://www.smokingpipes.com/pipes/new/K-Anastasopoulos/index.cfm?utm_source=Smokingpipes.com&utm_campaign=c2ae73dd76-Monday_June_29_20155_29_2015&utm_medium=email&utm_term=0_0e8b6a473f-c2ae73dd76-209254613
https://www.smokingpipes.com/pipes/new/K-Anastasopoulos/index.cfm?utm_source=Smokingpipes.com&utm_campaign=c2ae73dd76-Monday_June_29_20155_29_2015&utm_medium=email&utm_term=0_0e8b6a473f-c2ae73dd76-209254613
https://www.smokingpipes.com/smokingpipesblog/single.cfm/post/meet-konstantinos-anastasopoulos
https://www.thecanalhouse.co.uk/
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Novas misturas de tabaco antecipam época natalícia 
Ainda faltam quase seis meses para o Natal mas já há marcas de tabaco a lançarem as suas tradicionais misturas 

anuais alusivas à quadra natalícia. Ora aí estão, entre outras, as misturas Cornell & Diehl's Golden Days of Yore e 

McClelland's 2015 Christmas Cheer e Holiday Spirit. Ver: 

www.smokingpipes.com/christmas_blends.cfm?utm_source=Smokingpipes.com&utm_campaign=1ef0307710-

Christmas_in_July_7_28&utm_medium=email&utm_term=0_0e8b6a473f-1ef0307710-209254613.  

   

Grant Batson – Das guitarras aos cachimbos 
O norte-americano Grant Batson nasceu em 1975 e aos 15 anos já se juntava ao pai e ao irmão na construção de 

guitarras na firma da família, a Batson Guitars Co. Anos mais tarde, fez o seu primeiro cachimbo seguindo-se um 

período de sete meses de aprendizagem no ateliê do artesão Todd Johnson antes de rumar a Itália para um estágio 

com o mestre dinamarquês Teddy Knudsen. 

A marca Batson vai da inspiração dos clássicos às formas livres, com a aplicação de acessórios em madeiras 

exóticas, corno, baquelite ou bambu, e boquilhas torneadas à mão em ebonite.  

Para saber mais, ver: http://www.neatpipes.com//categoria/Grant%20Batson/&id=331. 

 

    
 

Acessórios para todos os gostos e bolsas 
Há fumadores que não dispensam (e bem!) os 

acessórios necessários a uma boa arte de fumar, à 

protecção das peças ou mesmo à sua comodidade e 

prazer. E quando esses acessórios se tornam 

verdadeiros objectos de arte estamos na presença de 

um “mundo perfeito”. Ora veja: 

www.smokingpipes.com/accessories/?utm_source=S

mokingpipes.com&utm_campaign=c2ae73dd76-

Monday_June_29_20155_29_2015&utm_medium=e

mail&utm_term=0_0e8b6a473f-c2ae73dd76-

209254613. 

 

https://www.smokingpipes.com/christmas_blends.cfm?utm_source=Smokingpipes.com&utm_campaign=1ef0307710-Christmas_in_July_7_28&utm_medium=email&utm_term=0_0e8b6a473f-1ef0307710-209254613
https://www.smokingpipes.com/christmas_blends.cfm?utm_source=Smokingpipes.com&utm_campaign=1ef0307710-Christmas_in_July_7_28&utm_medium=email&utm_term=0_0e8b6a473f-1ef0307710-209254613
https://www.neatpipes.com/categoria/Grant%20Batson/&id=331
https://www.smokingpipes.com/accessories/?utm_source=Smokingpipes.com&utm_campaign=c2ae73dd76-Monday_June_29_20155_29_2015&utm_medium=email&utm_term=0_0e8b6a473f-c2ae73dd76-209254613
https://www.smokingpipes.com/accessories/?utm_source=Smokingpipes.com&utm_campaign=c2ae73dd76-Monday_June_29_20155_29_2015&utm_medium=email&utm_term=0_0e8b6a473f-c2ae73dd76-209254613
https://www.smokingpipes.com/accessories/?utm_source=Smokingpipes.com&utm_campaign=c2ae73dd76-Monday_June_29_20155_29_2015&utm_medium=email&utm_term=0_0e8b6a473f-c2ae73dd76-209254613
https://www.smokingpipes.com/accessories/?utm_source=Smokingpipes.com&utm_campaign=c2ae73dd76-Monday_June_29_20155_29_2015&utm_medium=email&utm_term=0_0e8b6a473f-c2ae73dd76-209254613
https://www.smokingpipes.com/accessories/?utm_source=Smokingpipes.com&utm_campaign=c2ae73dd76-Monday_June_29_20155_29_2015&utm_medium=email&utm_term=0_0e8b6a473f-c2ae73dd76-209254613
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O equilíbrio em Brad Pohlmann 

 
Se há artesão que possa ser caracterizado pelo enorme equilíbrio e proporcionalidade das suas peças o norte-

americano Brad Pohlmann é um deles (na imagem, cachimbo com a forma Bent Egg areado).  

O seu início na actividade remonta a 1976, embora durante muitos anos tenha estado afastado destas lides 

trabalhando em informática. Regressou em 2003, fixando-se no estado rural de Oregon, entre florestas e rios onde 

se desenvolve a pesca do salmão. 

Grande conhecedor dos materiais e das ferramentas necessárias para os trabalhar (muitas feitas por ele), Brad é 

especialmente cuidadoso com todos os pormenores técnicos que determinam o equilíbrio de um cachimbo e as suas 

qualidades como uma peça agradável para o consumo do tabaco.  

 

- Entrevista com o artesão: http://www.smokingpipes.com/information/articles/interview_pohlmann.cfm.  

- História da marca: http://www.smokingpipes.com/pipes/new/pohlmann/history.cfm.   

 

    
 

Olho-de-perdiz de perder a cabeça e um cachimbo que veio das nuvens… 
Tom Eltang dispensa apresentações. O mestre dinamarquês consegue continuar a surpreender-nos com as suas 

obras. Com a forma que denomina de Bent Danish Egg (foto em cima, à esquerda), boquilha em ebonite alemã e 

graduação “Snail” (a mais elevada) esta peça merece ser vista ao detalhe.  

O que pode fazer aqui: http://www.neatpipes.com/Prodotto/tom-eltang-snail-grade/&id=8957.   

 

https://www.smokingpipes.com/information/articles/interview_pohlmann.cfm
https://www.smokingpipes.com/pipes/new/pohlmann/history.cfm
https://www.neatpipes.com/Prodotto/tom-eltang-snail-grade/&id=8957
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Ainda neste sítio (Neatpipes.com) vale também a pena apreciar alguns dos mais recentes trabalhos do artesão 

italiano Maurizio Tombari, que em 1996 criou a marca Le Nuvole (“A Nuvem”). Ver: 

http://www.neatpipes.com/categoria/le-nuvole/&id=10.  

 

LEMOS NOS JORNAIS… 

Tabaco, circos e beatas 
Um artigo brilhante de um médico patologista divulgado no “Observador” e do qual respigamos: 

“Tratar-se-ia então do regresso a uma moral punitiva? Mas pode acreditar-se que nesta nossa sociedade toda 

liberal, arco-íris, multiculturalista e mais não sei quê, é uma ideia moral que guia os castigadores dos viciados no 

tabaco? 

A verdade é mais simples: circo. A cruzada contra o tabaco satisfaz a obscura necessidade humana de expor e 

humilhar os seus semelhantes: os vencidos nos triunfos romanos, os aleijados nas feiras do século XIX e, agora, os 

fumadores. Só isso explica as “zonas de fumo” dos aeroportos, que oscilam entre a jaula e o esgoto, e onde se 

verificam religiosamente dois princípios: expor os “anormais” ao gáudio da populaça (as paredes são sempre 

transparentes) e obrigá-los a asfixiar no seu próprio fumo (as ventilações são sempre péssimas). O que é que isto 

me faz lembrar?” 

Texto integral aqui: http://observador.pt/opiniao/tabaco-circos-e-beatas/.  

 

Afinal, o que se sabe sobre os cigarros electrónicos? 
As opiniões dividem-se quando se fala de cigarros electrónicos. Aparentemente menos nocivos para a saúde, ainda 

se desconhecem os seus efeitos a longo prazo. Ver: 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6a9de14c-675e-4292-86f3-1e2c6d1a48f7&analises=1.  

 

“Descuido, contrabando, evasão e bónus” 
Do artigo com o título que acima indicamos, da autoria de Paulo Trigo Pereira (“Público”, de 27 de Julho de 2015), 

recuperamos alguns dados sobre o imposto sobre o tabaco e o aumento do contrabando:  

“Se a AT (Autoridade Tributária) fosse mais branda com os cumpridores mas descuidados, como acho que deveria 

ser, a receita não fiscal cresceria um pouco menos pelo que seria necessário encontrar receita noutras fontes. Um 

sítio para onde se deve olhar é para o potencial contrabando de tabaco. O imposto que maior quebra percentual 

terá este ano, em relação ao orçamentado, é o do Tabaco. E isto não se deve apenas a sobre orçamentação, mas a 

uma queda efectiva nas receitas. Dado que o tabaco é um dos bens de procura rígida, esta quebra não pode ser 

explicada pela queda do consumo mas, pelo menos parcialmente, pelo contrabando.” 

(Texto integral: http://www.publico.pt/economia/noticia/descuido-contrabando-evasao-e-bonus-1703223?frm=ult).   

 

De mal a pior - Governo perde quase 100 milhões nos impostos sobre o tabaco 
O Executivo queria arrecadar mais dinheiro com estes dois produtos para ajudar a pagar o défice do SNS. Mas no 

primeiro semestre só conseguiu 502 milhões, quando para todo o ano queria chegar aos 1706 milhões. Um dos 

aumentos recaiu sobre os cigarros electrónicos. 

Nos primeiros seis meses do ano, o Estado só conseguiu 502,4 milhões de euros com os impostos sobre o álcool e 

sobre o tabaco, quando no mesmo período de 2014 tinha atingido os 596,4 milhões. A manter-se o comportamento 

da primeira parte do ano, será bastante difícil atingir o montante global de 1706,2 milhões de euros inscritos no 

Orçamento do Estado para 2015 - o que compromete a ideia de usar parte destas verbas para pagar o buraco das 

contas dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde.  

No que diz respeito ao tabaco, o Governo estimava arrecadar 1505 milhões de euros em todo o ano e só conseguiu 

425,4 milhões nos primeiros seis meses. Em igual período do ano passado, tinha chegado aos 519,6 milhões. Já o 

imposto sobre as bebidas alcoólicas (IABA) está quase igual ao valor de idêntico período do ano passado: 77 

milhões. Aquando da apresentação do Orçamento do Estado para 2015 o Governo tinha adiantado que estimava um 

aumento das receitas com o tabaco e o álcool de mais 7,6% em relação a 2014.  

(Notícia em http://www.publico.pt/sociedade/noticia/governo-perde-100-milhoes-nos-impostos-sobre-o-tabaco-e-

o-alcool-1703090). 

 

OMS queria ainda maior tributação sobre o tabaco 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que Portugal tem ainda de melhorar vários indicadores, 

nomeadamente aqueles que se referem ao consumo de produtos associados ao tabaco. O ministro da tutela diz que 

aumentar ainda mais as taxas sobre o tabaco favorece a evasão fiscal e o contrabando. Ver: 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a627a4e8-93a7-4c44-a284-65fff39ea22e&analises=1.  

 

https://www.neatpipes.com/categoria/le-nuvole/&id=10
https://observador.pt/opiniao/tabaco-circos-e-beatas/
https://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6a9de14c-675e-4292-86f3-1e2c6d1a48f7&analises=1
https://www.publico.pt/economia/noticia/descuido-contrabando-evasao-e-bonus-1703223?frm=ult
https://www.publico.pt/sociedade/noticia/governo-perde-100-milhoes-nos-impostos-sobre-o-tabaco-e-o-alcool-1703090
https://www.publico.pt/sociedade/noticia/governo-perde-100-milhoes-nos-impostos-sobre-o-tabaco-e-o-alcool-1703090
https://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a627a4e8-93a7-4c44-a284-65fff39ea22e&analises=1
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Falsas promessas… 
Um fumador inglês de 58 anos disse à mulher que tinha deixado de fumar. A “mentirinha” não resultou, o Google 

desmascarou-o…  

Ver: http://www.dinheirovivo.pt/buzz/web/interior.aspx?content_id=4691773&page=-1.  

 

Não ter vida social mata mais do que a obesidade ou o tabaco 
A conclusão é de um trabalho de cientistas nos Estados Unidos. A quantidade de interacções sociais que uma 

pessoa tem aos 20 anos e a qualidade das relações aos 30 anos são determinantes para a saúde e o bem-estar na 

vida adulta, revelou um estudo norte-americano. 

Ver: http://zap.aeiou.pt/nao-ter-vida-social-mata-mais-do-que-a-obesidade-ou-o-tabaco-76435.  

 

 

 
PUB – Recordando anúncios de outros tempos 

 

 

CCP – Agosto de 2015 

https://www.dinheirovivo.pt/buzz/web/interior.aspx?content_id=4691773&page=-1
https://zap.aeiou.pt/nao-ter-vida-social-mata-mais-do-que-a-obesidade-ou-o-tabaco-76435

