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Jantar Mensal – Quinta-feira - dia 01 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

Tsuge – misturas para todo o ano
A conceituada marca japonesa de cachimbos lançou recentemente quatro novas misturas para cachimbo (três
tabacos aromáticos e um Virgínia) com os nomes das quatro estações (série “Four Seasons”). Ver:
www.smokingpipes.com/tobacco/by-maker/Tsuge/index.cfm?utm_source=Smokingpipes.com&utm_campaign=8571a65306Monday_August_31_20158_31_2015&utm_medium=email&utm_term=0_0e8b6a473f-8571a65306-209254613.
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Finalmente temos um Virgínia puro!
Criado tendo em vista os grandes apreciadores de tabacos Virgínia, estamos em
presença do Mac Baren's HH Pure Virginia, em que sobressai a pureza deste flake
concebido com folhas de Virgínia.
Há muito aguardado (depois de uma breve apresentação em feiras internacionais),
prevê-se que ainda ganhe mais qualidade ao longo do envelhecimento em lata.
Não é apenas mais um tabaco com Virgínia, é um Virgínia puro, com força,
aroma e gosto de nível médio segundo informação do fabricante.
Para indefectíveis. Ver: www.smokingpipes.com/tobacco/by-maker/macbaren/moreinfo.cfm?product_id=185198&utm_source=Smokingpipes.com&utm_
campaign=e3beb8e0d6Monday_September_21_20159_21_2015&utm_medium=email&utm_term=0_0e
8b6a473f-e3beb8e0d6-209254613.
Notas de prova de um fumador experimentado sobre esta mistura:
www.smokingpipes.com/smokingpipesblog/single.cfm/post/mac-baren-purevirginia-tastingnotes?utm_source=Smokingpipes.com&utm_campaign=e3beb8e0d6Monday_September_21_20159_21_2015&utm_medium=email&utm_term=0_0e
8b6a473f-e3beb8e0d6-209254613.

Quando os “monstros” atacam…
É a mais recente criação da conceituada marca de tabaco norte-americana Cornell & Diehl. Nada mais, nada menos
do que quatro latas com diferentes misturas para cachimbo, com um ponto em comum: o tema base da cobertura da
embalagem, com um grafismo associado a figuras monstruosas.
Um Halloween (Dia das Bruxas) antecipado? Ora veja:
http://www.smokingpipes.com/mixture_monster.cfm?utm_source=Smokingpipes.com&utm_campaign=484d4403
15-Mixture+Monster+II+SPC+9-23-15&utm_medium=email&utm_term=0_0e8b6a473f-484d440315-209254613.

Os Goblins de Trever Talbert
Já que estamos em maré de Halloween – que hoje, na verdade, “pouco” mais é do que uma inteligente acção
comercial criada nos Estados Unidos – , veja (mesmo que quisesse já não as pode comprar…) as últimas peças
desenvolvidas pelo artesão norte-americano Trever Talbert, os seus Goblins (imagens em baixo) que tantas paixões
despertam entre os apreciadores do estilo fantástico: http://www.talbertpipes.pair.com/goblins.shtml.
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Exposição e venda em Milão
Aproveitando a realização da grande exposição internacional de
Milão, está a decorrer até ao dia 1 de Novembro a Pipa Expo, uma
mostra sobre o mercado transalpino de cachimbos.
Para quem visitar Itália nesta altura, a localização é muito fácil já
que o certame decorre a apenas 150 metros do Terminal 1 do
aeroporto de Malpensa, nos arredores de Milão.
Mais informações: Maurizio Senatore: mrzsenatore@gmail.com.

Um “marTelo” brasileiro
Ao ser dado a conhecer internacionalmente no mundo dos cachimbos pelo sueco Per Billhall, autor do sítio
Scandpipes.com, Gustavo Cunha obteve uma óptima “rampa de lançamento”, ou não fosse o sueco um dos mais
profundos conhecedores do que de melhor se vai fazendo pelo mundo.
Nascido em 1987 em Diamantina (estado de Minas Gerais), o brasileiro Gustavo Cunha começou muito jovem a
trabalhar a madeira. Formou-se em design, com uma especialização em design de mobiliário, e foi num ateliê
modernista que fez para os amigos os primeiros esboços de formas de cachimbos. Em Outubro de 2013, um mês
depois de ter visitado o mestre Tom Eltang na Dinamarca, comprou os materiais e equipamento necessários para
produzir cachimbos, hoje a sua actividade a tempo inteiro, criando a sua marca: “martelo”.
Recentemente, passou também algum tempo na Grécia recolhendo ensinamentos com os artesãos Chris Asteriou
e Konstantinos Anastasopoulos por quem se considera bastante influenciado.
Ver: http://www.scandpipes.com/group.asp?group=636.

Apartado 4562 ::::: 1511-601 LISBOA

info@cachimboclube.pt

http://cachimboclube.pt

CCP Informa - 3 de 6

Ichi Kitahara: Arte made in Japão
Com um breve percurso no mundo dos cachimbos (desde 2004), os trabalhos do japonês Ichi Kitahara revelam
formas orgânicas e uma estética que radicam na sua ligação às artes, desde os frescos em estilo Barroco aos
métodos tradicionais de trabalhar a prata aprendidos no Dakota do Sul, e à influência maior dessa figura capaz de
conceber peças espantosas, o artesão Hiroyuki Tokutomi. Na década de 1990 Ichi criou jóias e outros objectos
artísticos para galerias de Tóquio. Hoje, faz cachimbos. Como estes:
www.smokingpipes.com/pipes/new/Kitahara/index.cfm?utm_source=Smokingpipes.com&utm_campaign=8571a65306Monday_August_31_20158_31_2015&utm_medium=email&utm_term=0_0e8b6a473f-8571a65306-209254613.

Pérola italiana
Não vale a pena escrever muito quando as imagens dizem quase tudo.
Uma peça de eleição: um ultra agachado Rodesiano no acabamento mais
nobre ‘Perla’. Autor: Claudio Cavicchi, pois claro!
Ver: http://www.neatpipes.com/Prodotto/claudio-cavicchiperla/&id=9029&idcategory=11. Conhecer o artesão e a história da sua
marca: http://www.neatpipes.com/Artigiano/claudio-cavicchi/&id=7.

Publicidade - Anúncio actual, mas evocando motivos clássicos, das fabulosas misturas Rattray’s, que pode
consultar aqui: http://www.tecon-gmbh.de/index.php?cPath=667_686.
Apartado 4562 ::::: 1511-601 LISBOA

info@cachimboclube.pt

http://cachimboclube.pt

CCP Informa - 4 de 6

“Pipes and Tobaccos” – edição do Outono
Mais um número a não perder da melhor revista sobre cachimbos,
tabacos e acessórios do fumador (sítio do magazine:
http://pipesandtobaccosmagazine.com).
Nesta edição, entre outros assuntos:
Artesãos Salvatore Amorelli e Benni Jorgensen
“The Small Game Dinner” organizado pelo "pipe evangelist"
Justin Fornal
Passado, presente e future do fabricante de tabacos Cornell &
Diehl
Cachimbos a concurso no 16º Kansas City Pipe and Tobacco
Show's - North American Pipe Carving Contest

LEMOS NOS JORNAIS…
Tanto quiseram ganhar que o “tiro” lhes saiu pela culatra…

Queda na receita com tabaco abre buraco no SNS
O Governo está sem alternativa para tapar quebra de 82 milhões em impostos que deveriam provir das receitas do
tabaco. A ideia era registar uma subida expressiva dos impostos (8%) sobre o tabaco e o álcool e, com isso,
diminuir as dívidas que se foram acumulando no Serviço Nacional de Saúde (SNS). No entanto, o que se verifica é
que as receitas do imposto sobre o tabaco estão a seguir o caminho oposto, e não se espera uma inversão
significativa até ao fim do ano. Perante este cenário, o Ministério da Saúde diz não ter qualquer medida alternativa
para cobrir o desvio, ficando assim impossibilitado de diminuir o fardo da dívida do SNS por esta via.
O Estado encaixou menos 82 milhões com o imposto sobre o tabaco nos sete primeiros meses do ano, quando
previa acabar o ano com cerca de 100 milhões, para saldar dívidas do SNS.
Ver online: www.publico.pt/sociedade/noticia/ministerio-da-saude-sem-alternativa-para-cobrir-desvio-nas-receitasdo-tabaco-1707871 ou notícia completa no jornal “Público”, do dia 16 de Setembro:
www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=25c40635-c5a3-4f81-861a-3716b712b09f&analises=1.

Contrabando: GNR apreendeu 16, 5 milhões de cigarros em ano e meio
A Unidade de Acção Fiscal da GNR divulgou que, entre Janeiro de 2014 e Julho de 2015, apreendeu 16,5 milhões
de cigarros. A informação foi publicada no “Jornal de Notícias”, de 21 de Setembro passado.

Sintra na rota mundial do tabaco
O “Jornal de Negócios” abordou em detalhe o concelho de Sintra e as suas empresas exportadoras. Destaque para a
Tabaqueira, “quer pelos seus 88 anos de história, quer pelos 700 funcionários que emprega, ou por ser uma das
maiores exportadoras nacionais e a maior empresa do sector em Portugal”.
Ver: www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c5d9dd84-1faa-4ae1-ac31-2755280db613&analises=1
(página 5).
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O cachimbo na Arte – Duas obras de Picasso

CCP – Outubro de 2015
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