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Oferta ao Clube

Informamos que o nosso sócio José Mendes
Tomé ofereceu ao clube 19 cachimbos da sua
coleção particular.
Após

descarbonização

e

limpeza

serão

colocados à disposição dos sócios.

Jantar Mensal – Quinta-feira - dia 05 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
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Ib Berggreen e o design dinamarquês
Com o passado que tem não admira que o artesão dinamarquês Ib Berggreen revele um apurado sentido estético
nas peças que concebe. Na verdade, há 15 anos que dirige também a sua própria empresa de design, tendo antes
trabalhado para a LEGO como designer durante cerca de vinte anos.
Se a toda esta experiência juntarmos um início profissional, enquanto ainda jovem, em actividades de marcenaria e
o aconselhamento que recebeu do mestre Tom Eltang é fácil compreender o porquê do equilíbrio e do uso da
proporção nos seus cachimbos.
Para saber mais, ver: http://www.bisgaard-pipes.com/group.asp?group=3317&vat=true&lang=bb.

Rolando Negoita na mostra de Las Vegas
Vai realizar-se, nos próximos dias 7 e 8 de Novembro, o West Coast Pipe Show, em Las Vegas (EUA). Veja as
peças preparadas pelo artesão romeno, radicado nos Estados Unidos, Rolando Negoita para esta mostra (na
imagem supra, o cachimbo com a forma intitulada “Sailor’s Dream”): http://atelierrolando.us10.listmanage.com/track/click?u=0c3040bb01482d6d25df31aaf&id=a985ca4c40&e=c7c1977508.
Ver também: www.atelierrolando.com.
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Treviso recebeu a Taça do Mundo 2015

Quase trezentos concorrentes em competição – Fumador húngaro e equipas italianas em destaque
Decorreu com assinalável êxito em Treviso (Itália), nos dias 16 a 18 de Outubro, a Taça do Mundo por Equipas de
Clube e a Assembleia Geral do Comité Internacional de Clubes de Cachimbo (CIPC), organizadas pela federação
italiana e por vários clubes e entidades locais e regionais.
Na competição – por equipas de clube (com o máximo de cinco fumadores cada) e também com classificação
individual – participaram 294 concorrentes de 23 países, e pertencentes a 55 clubes (Itália, 10 clubes; Hungria, 7;
Alemanha, 5; República Checa, 4; Polónia e Bélgica, 3; Áustria, Turquia, Suíça, Rússia, Holanda, França, 2; e
Ucrânia, Dinamarca, Espanha, Croácia, Lituânia, Grã-Bretanha, Eslováquia, Roménia, Estados Unidos, México e
Portugal, 1).
Classificações: Individual – 1º, Tivadar Trubacs (PC Dombóvár, Hungria), com 03:10:25; 2º, Mauro Cosmo
(Fenice Pipa Club-Veneza, Itália), 03:05:24; 3º, Alessandro Corsellini (Corsellini Pipa Club, Itália), 02:55:06.
Por equipas, as formações italianas conseguiram nada mais, nada menos, os quatro primeiros postos: 1º, Corsellini
Pipa Club, com 07:27:59 (soma dos tempos dos três melhores classificados da equipa); 2º, Cerea Pipa Club,
07:09:42; 3º, Pipa Club Castello di Conegliano, 07:08:55; 4º, Fenice Pipa Club-Veneza, 06:35:12.
Mais informações no sítio www.pipeworldcup2015.it ou, no facebook, em www.facebook.com/pipeworldcup2015.
Pode ainda ver uma reportagem fotográfica alargada do evento, da autoria de Henrik Rogalski, presidente da
federação polaca: https://picasaweb.google.com/rpkf.org/WorldCupItalia2015ShortReport?feat=email.

O sócio do CCP José Miranda Ferreira (à esq.) concorreu na mesa 31 e ficou na 159ª posição (294 concorrentes no total),
com 00: 56:51. Na foto da direita, o vencedor individual, Tivadar Trubacs (Hungria), que obteve o tempo de 03:10:25.
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Notícias da Assembleia Geral do CIPC
Na véspera do dia da Taça do Mundo, na reunião da Assembleia Geral (AG) do Comité Internacional de Clubes de
Cachimbo (CIPC), que reúne as federações de clubes de todo o mundo, o presidente Cornelius Crans (Holanda)
informou que foi oficialmente reconhecido, no dia 12 de Outubro de 2015, que fumar cachimbo integra o
património imaterial da Holanda (ver o sítio do CIPC, em www.pipeclubs.com).
Crans foi reeleito para novo mandato (os Estatutos do CIPC foram revistos prevendo agora que os órgãos
dirigentes só podem cumprir um máximo de dois mandatos, de três anos cada) vencendo, por maioria, a
candidatura do espanhol Toni Pasqual.
A AG confirmou ainda a adesão à organização das federações de clubes do Canadá, Turquia e Singapura,
registando-se ainda o pedido de adesão da Estónia.
As próximas grandes competições internacionais sob a égide do CIPC irão realizar-se em Nitra (Eslováquia) em
2016 (Campeonato da Europa), Gerona (Espanha) em 2017 (Taça do Mundo), que venceu a candidatura de
Palermo (Itália), e no Japão em 2018 (Campeonato do Mundo), em local a designar.

Concurso anual de Dijon
O próximo concurso integrado no calendário francês de fumadas vai
realizar-se em Beire-le-Châtel, nos arredores de Dijon (França), no
domingo 8 de Novembro.
A prova é organizada anualmente pelo Pipe-Clube Dijon-Bourgogne
(PCDB) e tem um custo de inscrição de 15 euros (jantar da véspera:
35 euros).
Contacto: Bruno Cheneby, e-mail: bcheneby@wanadoo.fr.
Vídeo sobre a cidade de Dijon em http://vimeo.com/99931399.

Radice em destaque na NeatPipes
A loja online NeatPipes (www.neatpipes.com) passou há alguns dias a destacar semanalmente um artesão, cabendo
ao conceituado Luigi Radice ter honras de abertura.
Ora veja as novas peças, em particular os cachimbos em acabamento liso com anéis em prata:
http://www.neatpipes.com/?utm_medium=email&utm_campaign=%22Wednesday+is...+Neatpipes%21%21%22++Newsletter+...&utm_source=YMLP&utm_term=neatpipes_151028L.jpg.
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LEMOS NOS JORNAIS…

Tabaco de cachimbo é preferido por um por cento dos fumadores portugueses e europeus
Eurobarómetro revela: há mais portugueses a fumar e Portugal é dos países onde se começa a fumar mais cedo

Um em cada quatro portugueses (25%) é fumador, mais dois pontos percentuais do que em 2012, 12% deixaram de
fumar e quase dois terços (63%) nunca fumaram, segundo um inquérito Eurobarómetro divulgado, em Bruxelas, a
10 de Outubro, e cujos dados foram publicados pelo “Diário de Notícias” (Ver:
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4596386&page=-1 e também
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4827605&eg_sub=9e881ae880&eg_cam=2c8ffe0f2a5b
b65dba398795e5f3002a&eg_list=3).
Na União Europeia (UE), a média de fumadores é de 26%, uma quebra de dois pontos em comparação com o
inquérito de 2012.
Em Portugal, fumam mais os homens (34%) do que as mulheres (18%), em linha com a média da UE: 31% e 22%,
respectivamente. É na faixa 25-39 anos que se concentra a maior percentagem de fumadores portugueses (38%),
seguindo-se a dos 40-54 (35%), a dos 15-24 (22%) e mais de 55 anos (13%). Na UE, a faixa 40-54 é a que
apresenta maior quota de fumadores (34%), seguindo-se a 25-39 (33%), 15-24 (25%) e mais de 55 (17%).
Em Portugal, 32% dos fumadores já tentaram abandonar o hábito (UE 59%), 9% dos quais no último ano (UE
19%), contra um total de 68% que responderam nunca terem tentado deixar de fumar (UE 40%).
Os cigarros de maço são o tipo de tabaco mais fumado, fazendo as preferências diárias de 83% dos consumidores
portugueses (UE 76%), seguindo-se os de enrolar, para 16% (UE 24%).
As cigarrilhas são fumadas diariamente por 4% dos portugueses (UE 4%), os charutos por 3% (UE 4%) e o tabaco
de cachimbo por 1% (UE 1%).
Os cigarros electrónicos são a escolha de 2% dos fumadores portugueses, em linha com a média da UE, sendo que
1% responderam ter usado e desistido (UE 3%) e 3% experimentaram e desistiram (UE 7%). No total, 6% dos
portugueses já experimentaram o cigarro electrónico (UE 12%), mais os homens (PT 7%, UE 13%) do que as
mulheres (PT 4%, UE 10%).
A maioria dos fumadores em Portugal (55%) começou na faixa entre 15 e os 18 anos, 21% começaram a fumar
antes dos 15 anos e 20% entre os 19 e os 25. Na UE, 53% dos fumadores começaram entre os 15 e os 18 anos, 22%
entre os 19 e 25 e 19% antes dos 15 anos.
Em relação ao factor que determina a escolha de uma marca de cigarros, o sabor é a escolha de 93% dos fumadores
portugueses (UE 87%), seguindo-se o preço (PT 90%, UE 69%), a marca (PT 84%, UE 66%), o teor de alcatrão,
nicotina e monóxido de carbono (PT 71%, UE 47%) e a embalagem (PT 50%, UE22%).
O inquérito Eurobarómetro sobre as atitudes dos europeus face ao tabaco foi realizado no âmbito do Dia Mundial
Sem Tabaco.

Onde nós chegámos…! Podem as salsichas fazer tão mal como o tabaco?
“A lista da Organização Mundial de Saúde (OMS) com os compostos cancerígenos ganhou mais uma entrada: as
carnes processadas. Nesta categoria incluem-se salsichas, bacon, fiambre, chouriços e linguiças (juntando-se
assim ao amianto, às bebidas alcoólicas, à poluição atmosférica e à radiação solar). Ao mesmo tempo, carnes
vermelhas, como vaca, borrego e porco, entraram no grupo dos "provavelmente cancerígenos".
Há, no entanto, diferenças notáveis. Enquanto no caso das processadas se conseguiu estabelecer uma relação
directa entre o consumo e o aumento do cancro do cólon, no que toca às carnes vermelhas as provas ainda são
limitadas, embora já haja alguma evidência científica nos cancros do intestino, pâncreas e próstata.
Mas atenção: comer salsichas não equivale a fumar. A ingestão de 50 gramas diárias de carne processada
aumenta o risco em 18% – ou seja, soma apenas um ponto percentual à taxa de incidência (extrapolando os
números dos EUA, passaria de 5 para 6% a probabilidade de se ter cancro do cólon, ao longo da vida).
Já os cigarros aumentam o risco de cancro do pulmão em mais de 1200% (de 1,3% para 17,2%). Isto significa
que, se uma dieta pobre em carnes processadas fosse a norma, reduzir-se-iam 34 mil mortes por ano; se todos
deixassem de fumar, salvar-se-iam um milhão de vidas.” MORTES
In Visão- 29-10-2015 – “Visão” online: www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=88c18179-51044780-af8e-6e9d77985f41&analises=1.
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Porque é que alguns fumadores são saudáveis?
Uma equipa de investigadores concluiu que existem certos tipos de perfis de ADN com menores riscos para
doenças pulmonares, mesmo expostos a factores adversos como o tabaco. Uma notícia divulgada pelo
“Observador”. Ver: http://observador.pt/2015/09/29/alguns-fumadores-sao-saudaveis/.

O cachimbo na Arte
Duas obras do pintor belga René Magritte (1898 - 1967), um dos maiores expoentes da corrente surrealista
(imagens divulgadas pelo sítio francês http://www.fumeursdepipe.net).
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LEMOS NOS JORNAIS…

GNR apreende mais de 13 toneladas de folhas de tabaco secas em Penamacor
A GNR apreendeu mais de 13 toneladas de folhas de tabaco secas, em Penamacor, distrito de Castelo Branco. O
tabaco estava pronto para ser comercializado e consumido em território nacional, e a quantidade apreendida daria
para mais de 13 milhões de cigarros. Feitas as contas, o valor de mercado rondava um milhão e 300 mil euros.
O tabaco chegou a Portugal sem passar pelos procedimentos legais (fixados pelo Código dos Impostos Especiais
sobre o Consumo), pelo que a GNR suspeita de crime de contrabando.
A acção foi levada a cabo por militares da Unidade de Acção Fiscal, em coordenação com o Destacamento de
Trânsito de Castelo Branco, no decorrer de uma fiscalização rodoviária.

Vendas de cigarros aumentam nos Estados Unidos
Pela primeira vez nos últimos dez anos, a venda de cigarros nos Estados Unidos voltou a registar um aumento. E
não é apenas devido aos cigarros electrónicos. Veja porquê: https://www.yahoo.com/digest/20151007/cigarettesales-first-time-decade-10242787.

É proibido fumar (…a história de um regresso a 1968)
Lembra-se de puxar de um cigarro num avião? Houve um tempo em que até nos autocarros se podia fumar…
Ora veja: In Notícias Magazine- 27-09-2015 - hwww.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0678e9a37405-4011-b0b4-7133f8b44648&analises=1.

Inglaterra proíbe fumar em carros com crianças
A medida entrou em vigor no dia 1 de Outubro, segundo notícia divulgada pelo jornal “Público” online. As multas
podem ir até às 50 libras (68 euros) – ver: http://www.publico.pt/ecosfera/noticia/inglaterra-proibe-a-partir-dehoje-fumar-em-carros-com-criancas-1709711.

… e a Itália vai proibir o fumo em veículos com menores ou mulheres grávidas
O Conselho de Ministros da Itália aprovou um decreto legislativo com o qual proibirá fumar em veículos que
tiverem menores de idade ou mulheres grávidas a bordo, além de outras medidas destinadas a reduzir e
desincentivar o consumo de tabaco.
Para se tornar lei, o decreto ainda precisará ser visado pelas comissões competentes, pela Conferência EstadoRegiões e deverá ser publicado no diário oficial. A ministra da Saúde, Beatrice Lorenzin, afirmou numa mensagem
no Twitter que isso ocorrerá “antes do Natal”.
Também acabará a venda de maços de dez cigarros, mais acessíveis para os jovens que os tradicionais, compostos
por 20 e, portanto, mais baratos. Agora, os pacotes de tabaco virão acompanhados de imagens explícitas sobre as
consequências de fumar, que deverão cobrir 65% da embalagem. Será sancionado o uso de aditivos e aromatizantes
que tornem o consumo do tabaco mais atractivo, assim como a venda de cigarros eletrónicos a menores de idade.
Também está prevista a proibição de fumar nos arredores de centros de saúde.

CCP – Novembro de 2015
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