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A CANNADOURO, apesar de ser mais conhecida do público devido à Feira 
Internacional de Cânhamo, que organiza todos os meses de Novembro 
na Alfândega do Porto, tem tido um papel muito activo, desde a sua 

formação, na divulgação de informação sobre a planta canábis, nomeadamente 
através do ciclo de conferências e debates que promove durante a sua feira anual.

Em 2021, a  Cannadouro acrescenta  à Feira e ao ciclo de Conferências anuais 
a MAGAZINE, que irá para as bancas trimestralmente. Esta revista pretende 
abranger as várias fases do crescimento da planta, trazendo aos leitores 
informação credível e factual, numa perspectiva anti-proibicionista.

Nestes tempos conturbados lançamos artigos, crónicas, entrevistas e reportagens 
sobre a actualidade da canábis e os seus desenvolvimentos, para dar resposta a 
questões simples, através de informação objectiva, de modo a que o leitor possa 
fazer melhores escolhas e mais informadas.

Perante a negação continuada do direito à liberdade individual e à possibilidade 
de acesso imediato e generalizado à canábis por razões de saúde, a 
CANNADOURO MAGAZINE marca o regresso às bancas de uma publicação 
especializada, na Primavera, dedicando este primeiro número ao primeiro passo 
para o auto-cultivo: a escolha das sementes.

A recente notícia da dispensa de flores de canábis nas farmácias portuguesas 
deixa de fora muitas outras condições e patologias que, aos olhos da ciência 
actual, são claramente  beneficiadas pela 
terapêutica com canábis. Por outro lado, 
esta possibilidade de acesso, rege-se por 
um diploma legal que peca por considerar 
a canábis como “último recurso”, quando 
todos os outros medicamentos não 
tiverem sido eficazes. Além disso, muitos 
pacientes não conseguirão suportar o 
preço praticado pelas “farmacêuticas” 
da canábis e acabarão sempre por ter de 
recorrer ao mercado negro. Ou então, à última alternativa: o auto-cultivo.

Assim, são cada vez mais as pessoas que praticam o auto-cultivo pela 
desobediência civil, como o único meio para aceder a uma planta que o Estado 
Português e a própria ONU já declararam ter valor medicinal. 

A CANNADOURO MAGAZINE quer contribuir para o fim destas injustiças e 
trazer mais informação para a sociedade em geral, promovendo uma utilização 
consciente e informada da canábis, nomeadamente junto dos mais jovens, e 
dando voz aos pacientes que utilizam a canábis com fins terapêuticos.

Por último, queremos também esclarecer e informar o público sobre as 
potencialidades agro-industriais do cânhamo, uma cultura outrora tão 
importante no nosso país, que se vê actualmente bloqueada por indefinições 
governamentais e pela actuação repressiva e desinformada das forças policiais 
junto dos pequenos agricultores.

A canábis é utilizada há milhares de anos e nunca provocou uma morte, ao 
contrário de tantas outras substâncias “legais”, como o álcool ou o tabaco. 
Quando a  canábis for legal, gerará milhões de receita para o Estado, revitalizará 
a economia local e até reduzirá o consumo e a dependência de outras substâncias, 
tal como já está cientificamente documentado e constatado em países que já 
deram este passo civilizacional. 

A CANNADOURO MAGAZINE quer colocar um ponto final na hipocrisia, na 
desinformação e nos preconceitos infundamentados. 

E marca, desde já, a sua trajectória, definindo-se claramente com o lema: “Rumo à 
legalidade da canábis”.

Juntem-se!

Nº1 - Março 2021

João Carvalho
el Director

Laura Ramos
la Editora

O auto-cultivo é, pois, a única 
forma de evitar os circuitos do 
tráfico para aceder à canábis de 
forma segura, para uso adulto, 
seja ele recreativo ou terapêutico.

Editorial



Editorial 3

Indice + Estatuto Editorial + Ficha Técnica + Contactos 4

Cannadouro 3ª Edição 2019 em números 6

“A breve história da canábis em Portugal”
por Luis Torres Fontes com João Carvalho

7

Questionário Internacional sobre Cultivo  
de Canábis
por Jorge Quintas e Rita Faria

8

CANNAREPORTER
Notícias breves 1 2

TRICOMARIA
Sementes Para o Teu Cultivo 2 0

CANNACASA
Defesa e promoção do cânhamo com esperanças 
redobradas para 2021

26

Covid-19: Estudos mostram eficácia do CBD na 
redução da inflamação provocada pelo Coronavírus
por Laura Ramos

3 4

A Canábis medicinal no Brasil só é acessível  
pela desobediência civil
por Marcus L. Bruno

4 0

Canábis Medicinal em Portugal
por Ana Rita Andrade

4 2

Canábis Farmacêutica Vs Canábis Civil
por Jorge Roque

4 4

“A voz dos pacientes”, Pedro Andrade
por Laura Ramos

46

KOSMICARE
Canábis e Redução de Riscos: primeiro estranha-se, 
depois entranha-se

5 0

CRÓNICA
A lei da droga em Portugal e a sua aplicação – 
orientações legislativas
por Margarida Leitão Ferreira

52

PLANTAS DO MUNDO
O Ergot ou esporão do centeio (Claviceps purpurea) 5 4

ENTREVISTA 
“Tira a canábis do armário”, Manel Cruz
por João Carvalho e Laura Ramos

5 6

PROPRIEDADE
Cannadouro, Associação Cultural
REDACÇÃO
Rua Passos Manuel 219, loja 9,  
4000-385 Porto
Nº de REGISTO na E.R.C.:
127540
DEPÓSITO LEGAL Nº
480412/21
PERIODICIDADE: 
Trimestral

DIRECTOR
João Carvalho 
magazine@cannadouro.pt 
EDITORA 
Laura Ramos
CPJ n.º 3404 A
editora@cannadouro.pt
FOTOGRAFIA
Tommy L. Gomez

ARTE 
Hugo Amadeu Santos
PUBLICIDADE 
Alberto Pires
comercial@cannadouro.pt 
FOTO DA CAPA
Big Devil #2 Auto®, Sweet Seeds®
SITE 
www.cannadouro.pt/magazine 

COLABORADORES 
Ana Rita Andrade, Cristiana 
Pires, Hugo Carabineiro, 
João Costa, Jorge Oliveira 
Quintas, Jorge Roque, Luís 
Torres Fontes,  Manuel Cruz, 
Marcus L. Bruno, Margarida 
Leitão Ferreira, Margarita C. de 
Meneses, Rita Faria

IMPRESSÃO 
Lidergraf - Artes Gráficas, SA 
PAPEL 
Papel de florestas geridas de 
forma sustentável

A CANNADOURO MAGAZINE é uma 
revista trimestral para maiores de 18 anos de 
informação sobre a planta de canábis, dirigida 
com independência política, ideológica, religiosa 
e económica, promovida pela Cannadouro, 
Associação Cultural.

A CANNADOURO MAGAZINE respeita 
os princípios deontológicos e a ética 
profissional dos jornalistas, a Lei de imprensa 
, a Constituição Portuguesa, a Liberdade de 
Expressão e de Informação, e a boa fé dos 
leitores, privilegiando o interesse público.

A CANNADOURO MAGAZINE considera que 
a existência de uma opinião pública informada, 
activa e interveniente é condição fundamental 
da democracia, do seu avanço e progresso,e 
como tal não teme quebrar tabús com vista à 
melhoria das condições de vida das pessoas e do 
planeta.

A CANNADOURO MAGAZINE pretende 
estimular o debate publico dentro da sociedade 
civil e no poder político em torno da utilização 
do cânhamo em todas as suas vertentes: 
industrial, recreativa e medicinal fazendo 
frente ao preconceito relativamente a esta 
planta multi-versátil, numa perspectiva anti-
proibicionista.

A CANNADOURO MAGAZINE procura 
transmitir informação acerca da canábis, 
enquanto substância recreativa amplamente 
difundida na população portuguesa, alertando 
para a sua utilização consciente e informada, de 
forma a reduzir ao máximo os riscos e prevenir 
e minimizar problemas de saúde individual e 
pública.

A CANNADOURO MAGAZINE quer dar voz 
aos pacientes de canábis medicinal e trazer 
à sociedade civil em geral todos os avanços 
relativos às potencialidades e faculdades 
terapêuticas e medicinais da canábis, de um 
ponto de vista rigoroso e científico, recusando a 
exploração mercantil da matéria informativa.

A CANNADOURO MAGAZINE visa 
promover a divulgação e utilização do 
cânhamo agro-industrial enquanto recurso 
e matéria-prima para uma vivência mais 
ecológicamente sustentável, contribuindo para 
a descarbonização da sociedade e adopção 
de habitos de consumo mais ecológicos, 
recuperando o papel histórico de grande 
relevo que o cânhamo já ocupou antes da era 
petroquímica.
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A CANÁBIS NA  
LÍNGUA PORTUGUESA

PUB 7
BemBolado

E m português, o termo latino Cannabis originou o  vocábulo “câ nave”, do 
qual derivam diversas palavras e alguns topónimos por tu gue ses, indicado-
res da importância que esta cul tu ra teve outrora entre nós. As palavras em 

causa in cluem “ca na  vear” (plantar câ na ves), “ca naveira” (lugar onde há cânaves) 
“ca naval” (terra de cânaves), “canavial” (de Cannabialis) e “canavês” (plantação 
de cânave).

 Quanto a topónimos, des taca-se Marco de Canaveses, vila e se de de conce lho 
do Douro Litoral, por se tratar de uma urbe importante que foi baptizada a partir 
da cultura de cânhamo aí praticada. De facto, diz José Leite de Vasconcelos na 
Etnografia Portuguesa: “A cânave [cannabis > canabe > cánave > cânave] liga-se 

também o topónimo Ca na veses, conformemente ao que se lê no 
Dicc. de Mo raes, 4ª ed.: c̒anavez, plantação de linho canavez. Plu-
ral Canavezesʼ”. A propósito, na monografia A Vila de Canaveses 
(1935), Manuel de Vasconcelos escreveu: “Não vejo necessidade de 
ir buscar etimologias complicadas, quando o próprio nome do local 
é palavra portuguesa e designa, de mais a mais, uma antiga cultura 
nacional. Canaveses (…) chamam-se as plantações ou plantios de 
câ nhamo. O nome de Canaveses dado a alguns lugares (…) indica 
a existência e a extensão, em Portugal, da cultura do cânhamo ou 
linho canave ou canavese [ou alcanave], como se dizia no portu-
guês antigo”.

O Dicioná rio da Língua Por tu guesa Contem porânea, da Acade-
mia das Ciências de Lisboa, regista dois vocábulos com origem em 
“câ nhamo”. São eles “ca nha maço” e “ca lhamaço” (am bos de cânha-
mo + sufixo aço, significando estopa ou fio do cânhamo, ou tecido 
grosseiro feito com essa estopa).”

Stats
ÁREA

2000 m2
VISITANTES

4000
CONFERÊNCIAS

10
PARTICIPANTES

38
ASSISTÊNCIA

125
STAFF & PROFISSIONAIS

500
PATROCINADOR PRINCIPAL

por Luís Torres Fontes  
com João Carvalho
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CURIOSIDADES

in “A breve história da cannabis em Portugal”, (p185), 
apêndice à 2ª Edição de  “O Rei vai Nú”, Via Óptima, 2002≥

2019
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Sobre o questionário
O ICCQ pretende estudar os padrões de cultivo de 
canábis de pequena escala (excluindo para obtenção 
de fibra de cânhamo, alimentação, uso industrial e 
sementes para pássaros). O questionário dura cerca de 
25 minutos a preencher.
Quem está a realizar esta investigação?
O ICCQ foi desenvolvido por membros do Global Ca-
nábis Cultivation Research 
Consortium (GCCRC), que in-
clui investigadores de várias 
partes do mundo, interessados 
em conhecer melhor o culti-
vo doméstico de canábis. Para 
mais informação, pode visitar 
o nosso site (https://worldwide-
weed.nl/) 
O que acontece se decidir participar?
A participação é totalmente voluntária. Se clicar no 
botão “começar / iniciar”, assumimos que concorda 
em preencher o questionário. Para sair, basta fechar o 
browser. No entanto, os dados que já tenha fornecido 
não podem ser removidos do questionário, uma vez 
que isso é importante para garantir o anonimato. Pode 
também decidir não responder a questões concretas.
Que riscos corro?
O seu envolvimento é completamente anónimo. Não 
serão recolhidos quaisquer endereços de IP ou qual-
quer informação sobre a sua identidade que possa ser 

ligada às suas respostas. No entanto, de modo a garan-
tir mais privacidade, sugerimos que responda ao ques-
tionário num dispositivo seu e não num dispositivo pú-
blico, no seu local de trabalho, escola ou universidade. 
Também sugerimos que não responda ao questionário 
usando uma conexão de internet do seu local de tra-
balho, escola ou universidade, de modo a evitar qual-
quer risco de terceiros monitorizarem a sua atividade 

no browser (ex. os sites visita-
dos). Para maior privacidade 
(p. ex. para que o seu ISP não 
consiga aceder ao histórico do 
seu browser), poderá usar uma 
VPN ou um anonimizador. No 
entanto, infelizmente, o brow-
ser Tor não é compatível com 
a plataforma do questionário 

(Qualtrics), o que pode acontecer também com outros 
browsers anónimos.  
 Os dados eletrónicos serão depois arquivados de modo 
seguro na Universidade de Curtin (Austrália) por 7 
anos. No entanto, de novo, os dados que fornecer nunca 
serão associados a si.
Que benefícios obtenho?

Não serão dadas recompensas financeiras pela par-
ticipação neste projeto. No entanto, mesmo não obten-
do qualquer benefício direto, a sua participação con-
tribuirá para aumentar o conhecimento e melhorar a 
compreensão coletiva sobre o cultivo de canábis de pe-

QUESTIONÁRIO 
INTERNACIONAL SOBRE 
CULTIVO DE CANÁBIS ??

?
INTERNATIONAL CANNABIS CULTIVATION QUESTIONNAIRE, ICCQ 2.0) DE 2020

Este questionário foi lançado em 2012 (o ICCQ 
1.0) porque achávamos que o público tinha uma 
visão irrealista sobre quem cultiva cannabis. 
Graças à colaboração de mais de 6500 
produtores cultivadores de todo o mundo, o/as 
nosso/as investigadore/as publicaram mais de 
18 artigos científicos que ajudaram a alterar os 
estereótipos sobre os produtores cultivadores 
de cannabis. 

Agora, em 2020, voltamos com um questionário 
melhorado (o ICCQ 2.0), que está disponível 
em mais países e em mais línguas em todo o 
mundo. Através da sua participação, estará a 
ajudar-nos a continuar a esclarecer o público.

O questionário inclui 
investigadores de várias partes 

do mundo, interessados em 
conhecer melhor o cultivo 

doméstico de cannabis. 

por Jorge Quintas* e Rita Faria**
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quena escala. A colaboração internacional também nos 
ajudará a comparar o cultivo entre países. Finalmente, 
partilharemos os nossos resultados com todo/as atra-
vés do website do projeto.
 O que acontece com os resultados?

Apresentaremos os resultados em conferências e ar-
tigos científicos. Os dados quantitativos apenas serão 
apresentados de modo agregado. Caso exista alguma 
informação sobre a sua identidade nas respostas mais 
abertas (p. ex. nomes de pessoas, grupos, acontecimen-
tos), toda essa informação será removida de modo a as-
segurar o seu anonimato. 

No passado, os resultados foram usados para re-
presentar os cultivadores de canábis. Mas, de futuro, 
podem também ser usados para ajudar a construir as 
atividades de entidades comerciais ou políticas públi-
cas das agências governamentais. Mais uma vez: cada 
resposta individual é anónima e, nos nossos artigos e 
relatórios científicos, nada será incluído que possa levar 
à identificação dos participantes. Além do mais, esta-
mos a realizar todos os esforços para recolher dados 
e disseminar resultados do modo que melhor consiga 
respeitar os interesses dos cultivadores de canábis. No 
entanto, como em qualquer estudo, quando os resulta-
dos forem publicados poderão ser usados por terceiros 
para apoiar diferentes posições, sejam elas de partilha 
ou contrárias às perspectivas do/as investigadora/as ou 
do/as participantes no questionário.
Outras dúvidas?

Se tiver outras dúvidas sobre este estudo, contacte 
através do site do projeto ou envie para joliveira@direi-
to.up.pt ou para rfaria@direito.up.pt

Este estudo foi, no contexto português, aprovado 
pela Comissão de Ética da Faculdade de Direito da Uni-
versidade do Porto. C

------
* Jorge Quintas 
Director da Escola de Criminologia da Faculdade de Direito da 
Universidade do Porto (FDUP)

** Rita Faria
Professora Assistente -  FDUP

No passado, os resultados 
foram usados para representar 

os cultivadores de cannabis. Mas, 
de futuro, podem também ser 

usados para ajudar a construir 
as atividades de entidades 

comerciais ou políticas públicas 
das agências governamentais. SOCIAL WEED

??
?

DISPONÍVEL ATÉ 30 DE JUNHO 2021
Foto: D

.R. - A
dobe Stock
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A Comissão das Nações Unidas sobre Estupefacientes 
(CND) aceitou, em Dezembro de 2020, a recomenda-
ção 5.1 da Organização Mundial da Saúde (OMS) para 
remover a canábis e a resina de canábis do Anexo IV da 
Convenção Única de 1961 sobre Drogas e Narcóticos. A 
apertada votação contou 53 países participantes, dos 
quais 27 votaram a favor, 25 contra e um se absteve. 

Esta votação é vista como uma vitória para a indús-
tria em geral, por reconhecer o valor medicinal da ca-
nábis e a resina de canábis na leitura das convenções, 
algo que não acontecia anteriormente, e que dificultava 
a investigação científica sobre os benefícios da utiliza-
ção medicinal da canábis.

A recomendação 5.1 da OMS consistia em “Excluir a 
canábis e a resina de canábis do Anexo IV da Conven-
ção de 1961̒ e era amplamente aguardada pela indústria, 
para permitir, essencialmente, a realização de investi-
gação científica. 

A Comissão das Nações Unidas sobre Estupefacientes 
reuniu-se na 63ª sessão da CND, em Viena, na Áustria, 
no início de Dezembro de 2020. A agenda da sessão cen-
trou todas as atenções na votação das ONU da reclassifi-
cação da canábis e o seu resultado terá amplas repercus-
sões na indústria da canábis em todo o mundo. C

ONU RECONHECE POTENCIAL 
TERAPÊUTICO DA CANÁBIS E 
REMOVE-A DO ANEXO IV DA 
CONVENÇÃO DE 1961
por João Costa A RPK Biopharma, uma subsidiária da Holigen, de-

tida pela empresa canadiana The Flowr Corporation, 
diz que colheu três toneladas de biomassa de 40 mil 
plantas de canábis para fins medicinais, produzidas ao 
ar livre, em Aljustrel. Ao Cannareporter, duas fontes 
que preferiram não ser identificadas, disseram que este 
anúncio poderá ter sido apenas uma “manobra de mar-
keting” para fazer subir o valor das acções da empresa 
na bolsa. 

“Na minha opinião esta é uma manobra de marketing 
para aumentar o valor das acções na bolsa”, disse uma 
fonte ao Cannareporter. “Tenho certeza que a Flowr 
não produziu três toneladas de canábis em Aljustrel”, 
garantiu outra fonte.

Entretanto, Vinay Tolia deixou o cargo de CEO na 
Flowr no final de Dezembro de 2020, por motivos pes-
soais, e foi substituído pelo presidente da empresa nos 
dois últimos anos, Lance Emanuel.

Confrontado com as declarações das fontes do Can-
nareporter, Lance Emanuel, CEO interino, rebateu: 
“Nós realmente fizemos isso. Tal como mencionado no 
nosso comunicado à imprensa, foram 3 mil kg de bio-
massa com alto teor de THC. Não acreditámos que a 
qualidade e a consistência da colheita fossem suficien-
tes para atender aos padrões de GMP. Foram aprendi-
das muitas lições sobre o cultivo ao ar livre nesta escala 

no clima português, que nos serão muito úteis na pró-
xima época de cultivo. Temos a obrigação de actualizar 
o mercado sobre eventos relevantes no nosso negócio. 
Os resultados da colheita ao ar livre em Aljustrel foram 
um acontecimento relevante e fornecemos uma actua-
lização que reflecte com precisão os resultados do tra-
balho realizado”, esclareceu.

Segundo a Flowr, a colheita “rendeu três mil quilos de 
biomassa com alto teor de THC”, a par das colheitas em 
“politúneis” que “renderam aproximadamente 35 qui-
los de flor seca de canábis com mais de 20% de THC”. A 
Flowr disse “esperar obter” a certificação GMP [Good 
Manufacturing Practices] europeia para estes 35kg em 
2021 e concentrou os seus esforços na expansão do 
arquivo genético, que actualmente mantém cultivars 
(variedades) com alto teor de THC, incluindo Sour-P, 
Black Dog, Brains Choice, Gelato, Gorilla Glue # 4 e 
Green Doctor. 

A Flowr estabeleceu ainda um acordo com a Tilray 
para o “armazenamento estratégico” nas instalações 
em Sintra. “As partes vão desenvolver uma abordagem 
colaborativa com o objectivo de alavancar as instala-
ções com certificação GMP em Portugal, destinadas à 
armazenagem de produtos de canábis medicinal para 
o mercado europeu”. Os termos comerciais do acordo 
não foram divulgados. C

FLOWR DIZ QUE COLHEU 3 TONELADAS DE CANÁBIS MEDICINAL EM ALJUSTREL
por Laura Ramos
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INDÚSTRIA DO CÂNHAMO CRESCEU EM 2020, APESAR DAS CONTINGÊNCIAS
 por João Costa

A New Frontier Data fez uma revisão do sector do 
cânhamo nos Estados Unidos da América e demonstra 
que apesar das interrupções e da pandemia, o ano de 
2020 foi marcante para a crescente indústria do cânha-
mo.

Numa revisão publicada a 17 de Dezembro, intitulada 
“O mercado do cânhamo em 2020“, foram analisados 
vários temas de relevância para a indústria, desde o 
comportamento do consumidor ao rendimento e flu-
tuações de preço das produções de cânhamo.

O crescimento explosivo da indústria da canábis ge-
rou algum burburinho a nível internacional, com mais 

de 90 por cento dos americanos a já ter ouvido falar 
de CBD (canabidiol). À medida que os consumidores se 
tornam cada vez mais familiarizados com os derivados 
do cânhamo, as marcas nacionais de bens de consumo 
aguardam pela oportunidade de lançar ou adquirir as 
suas próprias marcas em 2021.

Na Europa e na América Latina, a prevalência de CBD 
foi estimulada por preços baixos, causados pelo grande 
excesso de oferta de material de cânhamo cultivado em 
2020. Uma vez que entre 40% -60% das colheitas de 
2019 não foram vendidas, o excesso de biomassa redu-
ziu os preços de forma acentuada. C
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DAVID BECKHAM INVESTE EM EMPRESA DE COSMÉTICOS COM CBD 
por Laura Ramos

David Beckham é a mais recente figura pública a investir em ca-
nábis, mais precisamente na empresa de cosméticos com CBD (cana-
bidiol) Cellular Goods, que graças ao apoio do ex-jogador de futebol 
britânico entra na bolsa de valores de Londres. Beckham investiu na 
Cellular Goods através da sua empresa DB Ventures, assumindo uma 
participação minoritária, mas suficiente para fazer com que a empresa 
de cosméticos se tornasse na primeira do género a ser cotada na prin-
cipal bolsa de valores de Londres.

Os produtos da Cellular Goods utilizam CBD sintético (criado em 
laboratório, em vez de obtido directamente da planta) e destinam-se 
essencialmente aos cuidados da pele e à recuperação atlética. A Cellu-
lar Goods vai negociar no mercado de acções com uma avaliação de 
20 milhões de libras esterlinas e a empresa espera arrecadar cerca de 
8 milhões, através de uma oferta pública de acções. C
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As mais de 70 lojas de canábis que já abriram ao pú-

blico em Portugal mantiveram-se abertas durante o 
confinamento que entrou em vigor em Portugal em 
Janeiro de 2021, já que integram a lista das 52 excep-
ções que prestam serviços de primeira necessidade ou 
outros considerados essenciais.

Várias lojas de canábis garantiram que os seus có-
digos de actividade económica estão abrangidos pelo 
Anexo II do Decreto Lei 3A-2021, mas nenhuma quis 
especificar em que categoria das 52 autorizadas se in-
sere.  

O paradoxo da canábis mantém-se, assim, bem vivo 
também em Portugal, passando de “droga” a “bem de 
primeira necessidade” à custa do Coronavírus. Países 
como a Holanda, Canadá, Uruguai e vários Estados dos 
EUA (Estados Unidos da América) viram-se obrigados 
a manter as lojas de canábis abertas e a considerar os 
derivados da planta como um bem essencial em tempos 
de pandemia.

A canábis é possivelmente 
a “droga” mais consumida e 
mais controversa da histó-
ria, gerando debates acesos 
em todo o mundo e provo-
cando processos legislati-
vos de entendimento pouco 
consensual. A pandemia levou a aumentos históricos da 
venda de canábis em todo o mundo, principalmente nos 
EUA e na Holanda, onde se geraram filas gigantescas 
às portas dos coffee-shops antes do primeiro confina-

mento. O governo holandês optou por manter, então, 
as lojas de canábis abertas, para evitar que o tráfico to-
masse conta das ruas e piorasse a situação. A pandemia 
também fez com que o preço da canábis no mercado ile-
gal disparasse em França e os dispensários de canábis 
medicinal foram considerados negócios essenciais nos 

Estados Unidos, enquanto 
vigoraram as ordens de per-
manência em casa. 

Uma das 30 lojas de ca-
nábis abertas ao público na 
região de Lisboa, a Canna 
Cali, situa-se na Baixa. Foto: 
Laura Ramos

O proprietário de uma 
destas lojas, João (nome fictício) vê este momento como 
uma oportunidade para mostrar uma perspectiva po-
sitiva do mercado da canábis em Portugal. “A canábis 
foi considerada um bem de primeira necessidade pelo 
governo português, mesmo que de forma indirecta, e 
acho que isso se deve celebrar”.

Na loja de João há óleos de sementes de cânhamo, ri-
cos em nutrientes como ácidos gordos essenciais, óme-
gas 3 e 6 e GLA (ácido gama-linolénico), além de flores, 
cremes, chocolates, chupa-chupas e gomas de cânhamo 
que contêm CBD e menos de 0,2% de THC, o limite 
estabelecido a nível europeu para as variedades indus-
triais de canábis, conhecidas como cânhamo. O CBD 
(canabidiol), é um canabinóide que não é psicotrópico, 
ao contrário do THC (tetrahidrocanabinol), o respon-
sável pelo efeito mais conhecido como “moca”. Nestas 
lojas não se encontra nada que seja psicotrópico, asse-
gura João, e ao mesmo tempo também nada que seja 
“medicinal”.

“Aqui não vendemos nem canábis medicinal nem 
canábis recreativa. O que vendemos são produtos de 
bem-estar, que podem ter benefícios dietéticos ou fun-
cionar como suplementos alimentares. Nada disto dá 
“moca”!”, garante. C

CANÁBIS CONSIDERADA 
“BEM ESSENCIAL” DURANTE 
CONFINAMENTO
por Laura Ramos

Foto: D.R. | Green Culture Cascais

Uma das 30 lojas de canábis da região de Lisboa, a Canna Cali

 “A canábis foi considerada um 
bem de primeira necessidade pelo 
governo português, mesmo que de 
forma indirecta, e acho que isso se 

deve celebrar”.

Foto: Laura Ram
os
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INFARMED APROVA FLORES DE CANÁBIS COM 
18% DE THC
por Laura Ramos

O Infarmed aprovou a primeira “substância ou preparação à base de 
canábis” em Portugal, flores secas com 18% de THC e menos de 1% 
de CBD, atribuindo a primeira ACM (Autorização de Colocação no 
Mercado) à Tilray. As flores vão ser disponibilizadas em sacos de 15 
gramas por 150€ e para já ainda não prevêem comparticipação. No 
documento de informação aos profissionais de saúde no site do In-
farmed pode ler-se que este produto está indicado apenas em pessoas 
com idade igual ou superior a 25 anos de idade e que não deve ser 
prescrito a crianças nem a menores de 18 anos. O folheto informativo 
não disponibiliza as análises destas flores nem o teor de canabinóides 
ou terpenos, recomendando que as flores sejam administradas “com 
um vaporizador de canábis medicinal classificado como dispositivo 
médico”. Alerta ainda para uma longa lista de interacções com outros 
medicamentos e efeitos indesejáveis. C

GNR E PSP CONTINUAM A APREENDER 
PEQUENAS QUANTIDADES DE CANÁBIS 
por Laura Ramos

A Lei 30/2000 descriminalizou o consumo e a posse de 
drogas, desde que as doses se destinem apenas ao consu-
mo próprio. No entanto, mais de 20 anos depois, a GNR - 
Guarda Nacional Republicana e a PSP - Polícia de Seguran-
ça Pública, continuam a divulgar fotografias de pequenas 
apreensões de canábis a cultivadores domésticos. Apesar de 
a canábis ser uma planta com valor medicinal, já reconheci-
do pela ONU e pela OMS, e de muitas pessoas a usarem com 
fins terapêuticos, muitos pacientes acabam com processos 
em Tribunal por tráfico de estupefacientes, o que implica 
custos judiciais para eles e para o Estado. Numa altura em 
que o Infarmed acaba de autorizar a comercialização das 
primeiras flores de canábis, com 18% de THC, que irão aju-
dar pessoas que sofrem de cancro, esclerose múltipla, glau-
coma ou dor crónica, torna-se necessária e urgente a for-
mação das forças policiais, para que, à luz da Lei 30/2000 
deixem de criminalizar o cultivo doméstico e parem de per-
seguir as pessoas que, muitas vezes, recorrem ao cultivo de 
canábis por motivos de saúde. C

Foto: D
.R. | A

dobe Stock

Foto: D.R. | PSP

Foto: D.R. | Página de Facebook da GNR

PAULO TAVARES: “A CANÁBIS MEDICINAL 
DEVE SER FORNECIDA GRATUITAMENTE AOS 
DOENTES” 
por Laura Ramos

Médico Oncologista do Centro Hospitalar da Universi-
dade de Coimbra (CHUC), Paulo Freitas Tavares acon-
selha a utilização de canábis aos seus doentes oncoló-
gicos há mais de 30 anos, monitorizando e orientando 
o seu consumo. Em entrevista ao Cannareporter rei-
terou a importância do acesso seguro e gratuito para 
os pacientes: “Defendo que a canábis medicinal, dada 
a sua importância, deve ser fornecida gratuitamente 
aos doentes pelas farmácias hospitalares sob prescri-
ção médica. Exactamente como é feito para a maioria 
dos tratamentos do cancro, das hepatites, da SIDA. O 
doente não paga nada. E continuou: “Os doentes preci-
sam de uma boa canábis natural, criada ao ar livre, sem 
pesticidas nem contaminantes e com toda a panóplia de 
canabinóides que ela possui. A canábis como produto 
agrícola terá variações com os terrenos, as sementes 
usadas , e no mesmo terreno e com a mesma semente, 
será diferente em cada colheita, como o vinho”, com-
para. 

Especialista em Hematologia Clínica desde 1993 e em 
Oncologia Médica desde 1997, Paulo Tavares é respon-
sável pela Unidade de Tumores do Aparelho Locomotor 
do CHUC e criticou as flores com 18% de THC recente-
mente aprovadas pelo Infarmed: “Estou espantado com 
esta aprovação face à informação apresentada. Tudo é 

estranho. Desde 
ser uma empre-
sa canadiana 
a viver de fun-
dos europeus 
até conseguir plantas com <1% de CBD seguramente 
por engenharia genética. Não é este o produto que os 
doentes precisam e atrevo-me a dizer que até pode ser 
perigoso. Na canábis é sabido que é a mistura de vá-
rios canabinóides naturais que a tornam eficaz e segu-
ra, contrariando uns os efeitos secundários de outros. 
Paulo Tavares garante que não vai prescrever estas 
flores e alerta para a falta de informação importante 
no folheto: “Os médicos necessitam saber a composi-
ção exacta da preparação, saber todos os compostos 
presentes e em que quantidades. No caso da canábis, 
conhecer detalhadamente o conteúdo em canabinóides 
e terpenos. Para além disso, é de boa norma assegurar 
que foram analisados e não encontrados vários possí-
veis contaminantes, como metais pesados, pesticidas, 
bactérias ou fungos.” 

Questionado sobre quantos pacientes é que estima 
que possam vir a beneficiar destas flores agora apro-
vadas pelo Infarmed, Paulo Tavares garante: “Prescrito 
por mim, nenhum”. C
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A startup israelita Green Point 
lançou uma máquina de cápsulas 
que permite produzir até 5 gra-
mas de óleo de canábis de alta 
qualidade em poucos minutos, 
com até três graus de intensidade, 
usando um sistema parecido com 
o das máquinas de café expresso. 
A máquina usa cápsulas de etanol 

e consegue fazer a mistura, filtragem e evaporação 
automaticamente, sem necessidade de qualquer inter-
venção. A empresa vai disponibilizar uma App para 
os utilizadores escolherem o tipo de extracção, pro-
gramar e monitorizar o processo à distância.

A ideia foi apresentada numa campanha de crow-
dfunding e em pouco tempo atingiu o valor pedido, 
287 mil dólares, graças ao apoio de um único inves-
tidor. C

A Smart Nature lançou os pri-
meiros cosméticos com CBD, após 
revisão do cumprimento com a le-
gislação portuguesa e notificação 
ao Infarmed. Através da divisão 
Skin Care, a Smart Nature vai dis-
ponibilizar no mercado português 
vários produtos de dermo-cosmé-
tica à base de canábis da mais alta 
qualidade. Para já, estão disponí-
veis vários produtos para o cuida-
do da pele, em parceria com a Can-
zon e com a Endopure, sendo que 
em breve a Smart Nature pretende 
também lançar uma linha farma-
cêutica, suplementos alimentares 
e produtos destinados à saúde dos 
animais domésticos. C

MÁQUINA TIPO NESPRESSO EXTRAI 
ÓLEO DE CANÁBIS EM 5 MINUTOS 
por Margarita Cardoso de Meneses

SMART NATURE LANÇA PRIMEIROS 
COSMÉTICOS COM CBD 
por Laura Ramos

P�ODU�OS Quer os seus produtos testados pela Cannadouro Magazine? 
Envie um email para magazine@cannadouro.pt

INFORMAÇÃO SOBRE CANÁBIS
cannareporter.eu

Siga-nos nas Redes Sociais Apoie o Jornalismo Independente sobre Canábis a partir 
de apenas 3€ por mês. Seja um dos nossos Patronos em 
www.patreon.com/cannareporter
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Em qualquer cultivo caseiro de canábis uma plani-
ficação minuciosa é meio caminho andado para o su-
cesso. A escolha das variedades que vamos cultivar 
assume um papel preponderante nesta etapa inicial em 
que projetamos a nossa próxima aventura canábica. 
Neste primeiro artigo vamos começar por abordar os 
parâmetros sobre os quais devemos apoiar a escolha 
das nossas sementes e fechamos com um guia rápido 
sobre como germinar sementes, com vista a uma taxa 
de germinação tão alta quanto possível. 

AUTOFLORESCENTES OU FOTODEPENDENTES?

No momento da escolha das sementes é importante 
que a decisão entre fotodependentes ou autoflorescen-
tes seja tomada de forma consciente e informada, com 
bastante ponderação, atentando nas suas fortes impli-
cações na planificação que fazemos do nosso cultivo. A 
técnica de cultivo que pretendemos colocar em prática, 
assim como o tipo de cultivo (interior, exterior, guerri-
lha, cultivo em varanda, etc.), entre outros parâmetros, 
devem ser tidos em conta no momento de optar entre 
fotodependentes ou autoflorescentes.

As plantas fotodependentes são aquelas que, tal como 

parcialmente implícito na sua designação, estão depen-
dentes do número de horas de luz diária para transitar 
da fase de vegetativo para a fase de floração. Em exte-
rior, a floração começa no pico do verão, quando os dias 
começam a ficar mais pequenos e nos aproximamos das 
12 horas de luz diária. Em interior, com luz artificial, é 
o cultivador que toma a decisão, alterando o fotoperío-
do dos comuns 18/6 (ou seja, 18 horas de luz e 6 horas 
de escuridão) para 12/12. Deste modo, o cultivador tem 
total controlo sobre o momento em que se dá inicio à 
floração.

Por outro lado, as plantas autoflorescentes são aque-
las que dão início à sua floração quando atingem de-
terminada idade, o que normalmente ocorre entre 3 e 
4 semanas após a germinação. A sua floração começa 
dentro deste espaço temporal independentemente do 
fotoperíodo a que a planta está sujeita. São também co-
nhecidas como plantas “automáticas”, o que tende a le-
var os cultivadores menos experientes à errada assun-
ção de que são mais fáceis de cultivar, como se todas as 
etapas do seu ciclo de vida se desenrolassem de forma 
“automática”. 

Porém, para qualquer cultivador de interior menos 
experiente, as plantas autoflorescentes acabam por 
acrescentar uma dificuldade extra. Às 3 ou 4 semanas 

Sementes para 
       o teu Cultivo
Quais escolher e como as germinar?

após a germinação as plantas dão início à floração, in-
dependentemente da saúde e estrutura que apresentam 
nesse exacto momento. Assim, não sobra ao cultivador 
qualquer margem temporal para a correção de even-
tuais imprevistos, tais como excessos ou carências de 
fertilização, pragas, crescimento lento derivado de pa-
râmetros inadequados, etc. 

Pelo contrário, no caso das variedades fotodepen-
dentes, o cultivador assume con-
trolo total do momento em que a 
planta entra em floração, pelo que 
tem na sua mão a possibilidade de 
decidir aguardar mais uns dias 
ou semanas até qualquer impre-
visto estar resolvido ainda com 
a planta a vegetar. Neste sentido, 
aconselhamos qualquer cultivador menos experiente a 
optar pelas fotodependentes, deixando as autoflores-
centes apenas para quando tiver suficiente experiência 
para estar seguro de que aos 25 dias desde a germina-
ção a planta vai estar saudável e com uma estatura ade-
quada ao início da floração. 

SATIVAS, INDICAS OU HÍBRIDOS  
INDICA-SATIVA?

As plantas de predominância Sativa ou Indica dife-
renciam-se ao nível da estrutura e estatura da planta, 
tempo de floração, sensibilidade aos parâmetros de cul-
tivo, mas, principalmente, ao nível dos efeitos e das ca-
racterísticas organolépticas do produto final. É impor-
tante que o cultivador faça uma escolha informada, pois 
as diferenças entre Sativa e Indica são substanciais.

INDICAS

As plantas de predominância Indica tendem a desen-
volver-se com uma estatura mais baixa e uma estrutu-
ra mais arbustiva, com um número superior de ramos 
e um espaço entre nós bastante curto, o que torna a 
planta muito mais compacta. As supracitadas carac-
terísticas associadas a uma tendência para tempos de 

floração mais curtos, geralmente entre 7 e 9 semanas, 
fazem com que as plantas Indicas sejam conhecidas por 
serem mais fáceis de cultivar, especialmente nos culti-
vos em interior com luz artificial.

Já ao nível do perfil cannabinoide e efeitos percebi-
dos, as Indicas são conhecidas pelo seu efeito tenden-
cialmente físico, narcótico, relaxante e ansiolítico. O 
seu efeito é adequado a momentos de descontração e 

descanso, ideal para relaxar no 
sofá ou para uma boa noite de 
sono profundo e revigorante. 

No que aos aromas diz respeito, 
as variedades Indica podem apre-
sentar notas de terra, banana, 
frutos do bosque, papaia, lúpulo e 
especiarias, entre outras.

SATIVAS

As plantas de predominância Sativa apresentam uma 
estatura mais alta e uma estrutura mais do tipo de pi-
nheiro bravo, com um espaço entre nós mais amplo. O 
tempo de floração é mais prolongado, geralmente entre 
9 e 12 semanas, o que em exterior pode fazer com que 
apenas atinjam a maturidade ideal para a colheita já na 
segunda metade do mês de Outubro ou até mais tarde. 
Esta característica pode ser especialmente problemá-
tica em zonas onde o início do Outono contempla dias 
chuvosos e/ou noites frias (temperaturas abaixo dos 
12º C). Neste sentido, pelo tempo de floração alargado e 
pela sua estrutura menos compacta, as Sativas tendem 
a ser um pouco mais difíceis de cultivar.

No que ao efeito diz respeito, das plantas com pre-
dominância Sativa podemos esperar euforia, extra psi-
coactividade, sensações de leveza, energia, motivação 
e criatividade. Um efeito adequado a passeios pela na-
tureza, prática de alguns desportos, práticas artísticas, 
bem como para socializar com amigos.

Os aromas das variedades com predominância Sativa 
tendem a apresentar notas de citrinos, manga, madeira 
e por vezes notas florais leves.

por: Tricomaria / www.tricomaria.com
fotos: Tommy L. Gomez, Sweet Seeds®

PLANTAS FOTODEPENDENTES

• Controlo total sobre o momento de inicio de 
floração;

• Tendência para um perfil cannabinoide mais rico;

• Tendência para terpenos mais agradáveis;

• Possibilidade de produção mais generosa;

• Possibilidade de selecção de plantas mãe para 
cultivo a partir de clones.

PLANTAS AUTOFLORESCENTES

• Cultivos mais rápidos;

• Mais de uma colheita anual em exterior;

• Possibilidade de cultivo com luz sempre acesa em 
interior, o que permite reduzir a amplitude térmica;

• Possibilidade de cultivo em varandas onde incide 
iluminação pública.

É importante que o 
cultivador faça uma escolha 

informada, pois as diferenças 
entre Sativa e Indica são 

substanciais.

PRINCIPAIS VANTAGENS
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HÍBRIDOS INDICA-SATIVA

De referir também que qualquer cruzamento entre 
variedades Indica e Sativa dá origem a híbridos que 
podem variar na sua percentagem indica-sativa. Geral-
mente, mesmo para quem tem uma clara preferência 
por Indicas ou Sativas, a opção por híbridos 75%-25% 
pode ser a mais adequada. Ou mesmo 50%-50%, para 
o melhor dos dois mundos.

REGULARES OU FEMINIZADAS?

Desde há cerca de duas décadas, as sementes femini-
zadas invadiram o mercado até então dominado pelas 
sementes regulares. Nos pri-
meiros anos, este novo con-
ceito de sementes ganhou uma 
fama algo negativa, uma vez 
que os procedimentos adop-
tados para a sua produção 
estavam ainda longe de ser os 
ideais. Ora, como se sabe, para 
a obtenção de sementes feminizadas é necessário re-
verter o sexo de uma planta fêmea para que esta produ-
za flores macho que, por sua vez, produzirão pólen que 
se espera que seja feminizado. 

Nos primeiros anos, esta reversão de sexo era conse-
guida através da aplicação de stress ambiental de dife-
rentes tipos. O pólen obtido era por sua vez utilizado 
para polinizar flores de outras plantas fêmea não stres-
sadas, na expectativa de uma descendência feminizada. 
Porém, é um dado adquirido que aquelas plantas que 
cedem à reversão de sexo através de stress ambiental 
têm tendência ao hermafroditismo. Algo que era inevi-
tavelmente passado para a descendência, o que deu má 
fama às primeiras sementes feminizadas que aparece-
ram no mercado, pois era demasiado comum que estas 

sementes produzissem elas próprias plantas herma-
froditas ou, no mínimo, plantas fêmeas extremamente 
sensíveis, que ao mínimo stress ambiental produziam 
também flores macho, algo extremamente indesejado 
em qualquer cultivo.

Poucos anos mais tarde, entre 2003 e 2005, alguns 
bancos de sementes espanhóis tornaram-se pioneiros 
na produção de sementes feminizadas com recurso a 
um procedimento alternativo ao stress ambiental para 
reversão de sexo. A reversão de sexo era então feita 
com recurso a Tiossulfato de Prata, mais conhecido 
como STS (Silver ThioSulfate), um método de indução 
de produção de flores macho férteis em plantas de ca-
nábis fêmeas desenvolvido pelo botânico indiano H. Y. 

Mohan Ram.
Através da aplicação de STS 

em flores fêmeas de canábis 
passou a ser então possível 
reverter o sexo de fêmea para 
macho inclusive nas plantas 
que não cedem à reversão de 
sexo por stress ambiental. Ou 

seja, aquelas plantas fêmeas mais resistentes a mudan-
ças de sexo por stress ambiental e, assim, menos dadas 
a hermafroditismos, podiam agora ser revertidas com 
vista à recolha de pólen 100% fêmea. Este pólen pos-
teriormente utilizado para polinizar flores de plantas 
fêmea, permite que a descendência apresente níveis de 
feminilidade na ordem dos 99,7%, reduzindo-se desta 
forma praticamente por completo o aparecimento de 
plantas hermafroditas na descendência.

Assim, desde meados da primeira década do presente 
milénio, as sementes feminizadas começaram a limpar 
a sua imagem e a conquistar a preferência de uma lar-
ga maioria dos cultivadores de canábis. A única, mas 
muito importante, vantagem das sementes feminizadas 
relativamente às sementes regulares, é a certeza de que 

 As sementes feminizadas 
começaram a limpar a sua imagem 

e a conquistar a preferência 
de uma larga maioria dos 
cultivadores de canábis.

Cream Caramel®
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todas as sementes que o cultivador germina vão dar 
origem a plantas fêmeas. O que por sua vez resulta ex-
tremamente vantajoso a vários níveis, tais como pou-
pança de espaço útil de cultivo em interior, poupança 
de terra, de trabalho em tarefas de cultivo, menos gas-
tos em água e fertilizantes, etc.

GERMINAÇÃO DE 
SEMENTES

Para uma taxa de germina-
ção tão alta quanto possível, 
aconselhamos a germinação 
em papel (guardanapos, papel de cozinha ou lenços de 
papel) humedecido mas não encharcado. Uma vez colo-
cadas entre duas camadas de papel humedecido, devem 
ficar hermeticamente fechadas dentro de qualquer re-
cipiente de plástico, vidro ou cerâmica durante as pri-
meiras 24 horas. 

Após 24 horas, abrimos o recipiente para que se pos-
sa dissipar a condensação, evitando-se o aparecimento 

de fungos. O recipiente pode ficar ligeiramente aberto 
durante as 48 horas seguintes. Normalmente a grande 
maioria das sementes germina em entre 24 e 72 horas, 
mas algumas sementes podem precisar de algum tempo 
mais, podendo chegar aos 8 dias. Neste caso, se a deter-

minada altura o papel tiver 
perdido já grande parte da 
humidade inicial, aconselha-
-se a pulverização de água 
por forma a que este recupe-
re a húmidade perdida. 

A maior parte dos bancos 
de sementes apenas colocam 

no mercado os lotes que superam os testes com taxas de 
germinação superiores a 95% e, durante os primeiros 3 
anos, esta taxa deverá manter-se desde que as sementes 
sejam conservadas de forma adequada. Se conservadas 
em local escuro, hermeticamente fechadas e protegidas 
de temperaturas extremas, garantimos que no momen-
to em que as decidirmos germinar, elas retribuirão com 
o melhor de si. C

O fórum online português Tricomaria é um 
espaço virtual de partilha de informação e ex-
periências sobre tudo o que esteja relacionado 
com tricomas, em português. Dando especial 
destaque ao ativismo e atualidade, sempre 
com notícias atualizadas e em português, este 
fórum vem dar voz a quem por força de uma 
lei retrógrada e desajustada continua a viver 
fechado num armário, partilhando-o com meia 
dúzia de plantas. Não obstante, assume uma 
posição pedagógica em que, além de informar, 
incentiva a consumos moderados e respon-
sáveis por parte dos eventuais consumidores 
que visitem o fórum. 

Com uma filosofia 100% anti-tráfico, este 
espaço online pretende explorar todas as 
alternativas que permitam acabar com esse 
flagelo que rouba dinheiro aos cofres do Esta-
do desviando-o para redes criminosas, o que 
obriga a mais gastos em segurança pagos por 
todos os contribuintes. Tudo à custa da saúde 
de quem de forma sóbria e informada, decidiu 
utilizar esta maravilhosa planta. Desde artigos 
e notícias sobre investigação científica a nível 
médico, até receitas de culinária canábica, 
passando por informação e debate acerca 
de jurisprudência e legalidade, tudo merece 
um espaço neste fórum que convida às mais 
acesas tertúlias. Encontra-nos em www.
tricomaria.com

Normalmente a grande maioria 
das sementes germina em entre 24 
e 72 horas, mas algumas sementes 
podem precisar de algum tempo 
mais, podendo chegar aos 8 dias. 

O FÓRUM CANÁBICO 
PORTUGUÊS DE 
REFERÊNCIA

www.tricomaria.com

Big Devil #2 Auto®

Big Devil #2 Auto®

Gorilla Girl®

Big Devil #2 Auto®
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A CannaCasa em 2020 tinha planos que infe-
lizmente não conseguiu cumprir porque a 
pandemia obrigou-nos a “recolher”, todavia, 

encontrámos espaço para marcar a nossa presença e 
acompanhámos com entusiasmo vários momentos cha-
ve: a nova legislação portuguesa do cânhamo (com a 
publicação do Decreto Regulamentar 2/2020), o Caso 
KannaVape (Processo C-663/18 do Tribunal de Justi-
ça da União Europeia) e a decisão da Organização das 
Nações Unidas de reconhecer as potencialidades da ca-
nábis e dar o primeiro passo contra o estigma e proibi-
cionismo da planta. 

Em 2021, começámos o ano 
com os produtos derivados do 
cânhamo reconhecidos como 
comércio de bens essências 
durante este estado de emer-
gência que voltou a levar-nos 
a todos para casa. 

Apesar desta situação não 
configurar-se, para já, numa 
clarificação dos preceitos le-
gais que envolvem a nossa ac-
tividade, é todavia, um sinal 
altamente positivo para a nossa indústria. Além disto, e 
em conjunto com as oportunidades na sustentabilidade 
e ecologia, a CannaCasa participou com o seu apoio em 
projectos quer de financiamento ao desenvolvimento 
de um Cluster Ibérico de Cânhamo Industrial, quer de 
melhoramento da troca de conhecimento e informação 
entre os vários participantes da indústria.

Esta foi uma forma inusitada de terminar 2020 e 
entrar em 2021. Trabalhámos de forma dedicada para  
suportar e apoiar os vários parceiros da indústria que 

estão neste momento a desenvolver companhias que 
têm como foco um modelo de negócio onde o cânhamo 
tem um papel central. 

Assim, foi com orgulho que a CannaCasa participou 
na submissão de vários projectos que procuram por 
um lado, trazer ao cânhamo o seu reconhecido esta-
tuto de matéria prima ecológica, sustentável e com um 
valor acrescentado, mas principalmente, de permitir o 
“desconfinamento” do conhecimento. Se por um lado, 
estamos a participar num projecto que ambiciona cons-
tituir um Cluster Ibérico de Cânhamo Industrial, por 

outro lado, estamos igualmente 
a participar num outro projecto 
que pretende apoiar as trocas 
de informação e conhecimento 
entre os vários grupos europeus 
que de momento trabalham em 
torno do sector. Não podíamos 
deixar de ter esta posição cola-
borativa e construtiva, e temos 
esperança nas várias institui-
ções que estão, de momento, a 
trabalhar para elevar o cânha-
mo e recuperar daquelas que fo-

ram as medidas restritivas e toda a confusão legal que 
pairou sobre o cânhamo nos últimos anos em Portugal.

A defesa e promoção do cânhamo industrial e o traba-
lho que temos desenvolvido nestes últimos anos é ape-
nas uma repetição e continuação de um outro trabalho 
de fundo que já foi desenvolvido por vários entusiastas 
e activistas no passado. Entre elas, e sob prejuízo da 
lista ser incompleta, figuram a empresa Cânhamo de 
Portugal, a Cooperativa Cannapor, a Cooperativa Lu-
sicanna e hoje a CannaCasa --- Associação do Cânhamo 

DEFESA E PROMOÇÃO DO CÂNHAMO 
COM BALANÇO POSITIVO E 
ESPERANÇAS REDOBRADAS PARA 2021

Industrial. Além dos intervenientes nestas instituições, 
centenas ou milhares de outros interessados mantive-
ram a resiliência, a força e a coragem de continuar a 
defender uma planta cujos fins são virtualmente ilimi-
tados e com um enorme potencial não só económico 
como principalmente, ecológico.

Importará ao leitor saber que o cânhamo é uma cul-
tura agrícola cultivada há milénios pela humanidade, e 
constituiu uma matéria prima importante para os des-
cobrimentos. No entanto, a sua proximidade da canábis 
constituiu uma barreira legal para o seu cultivo, tendo 
sido praticamente abandonada em Portugal. É portan-
to, em Portugal e em 1999, que após a entrada na União 
Europeia, o cânhamo entra para as plantas agrícolas, 
cujo cultivo se tornou permitido através da publicação 
do Decreto Regulamentar 23/99.

É a partir de 1999 que surgem os primeiros interve-
nientes na defesa do cânhamo, dos seus produtos e be-
nefícios, bem como das vantagens ecológicas associa-
das a este. O cultivo de cânhamo manteve-se residual 
em Portugal com poucos agricultores a dedicarem-se 
à cultura, principalmente pela burocracia envolvida e 
pela instrução dos procedimentos, à altura através da 
DGAV, o que diminuíu a atractividade do sector. 

O ano transacto foi marcado pela actuação das auto-
ridades de norte a sul, incluindo ilhas. Vários agricul-
tores foram injustamente detidos e presentes à justiça 
pela cultura de uma variedade que faz parte da histó-

ria de Portugal de uma forma flagrante. Não obstante 
disso, várias foram as nossas acções para combater es-
tas situações. Para tal trabalhámos em conjunto com a 
Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), com 
a Associação Europeia do Cânhamo Industrial (EIHA) 
e com vários membros do parlamento português e 
europeu, relativamente às várias questões que foram 
levantadas no âmbito daquilo que são as matérias rela-
tivas à legalidade do cânhamo e da sua exclusão da lista 
de substâncias estupefacientes.  

PRENDA DE NATAL ANTECIPADA

Na nossa opinião, foi no início de Dezembro do ano 
passado que a indústria do cânhamo teve os desenvol-
vimentos mais importantes do ano, com a histórica de-
cisão da Organização das Nações Unidas relativamente 
à canábis. A infraestrutura da proibição da canábis está 
a desmantelar-se de forma autónoma como consequên-
cia de ser uma proibição desprovida de fundamento 
científico. Tal situação demonstrou também o Tribunal 
de Justiça da União Europeia, com a mais aguardada 
decisão do caso Kannavape, onde o estado francês foi 
condenado por impedir que produtos derivados do câ-
nhamo circulem livremente na União Europeia. 

Já 2021, começou com um estado de emergência 
em período de eleições presidenciais e todos estamos 

Trabalhámos de forma 
dedicada em suportar e apoiar 
os vários parceiros da indústria 

que estão neste momento a 
desenvolver companhias que têm 
como foco um modelo de negócio 

onde o cânhamo tem um papel 
central.

por João Costa,
Vice-Presidente da CannaCasa
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cientes de que vivemos um período único na história 
da humanidade. Prova disso, é que as lojas de produtos 
derivados de cânhamo em Portugal continuam em ope-
rações e são reconhecidas como comércio de bens de 
primeira necessidade segundo as excepções do decreto 
relativo ao estado de emergência.

Estas são para nós as boas notícias e o espírito posi-
tivo que devemos manter durante o decorrer do ano 
para que todo o sector cresça de forma consistente e 
estável. E os ventos sopram no sentido de nos dar es-
perança para um 2021 repleto de cânhamo industrial e 
com muitos novos agricultores a realizar o pedido para 
o cultivo.

No que depender de nós, os números são para cres-
cer. Voltaremos daqui a 3 meses com mais detalhes das 
sementeiras de Portugal e dos projectos inovadores que 
poderão surgir no futuro. C

______________
O leitor poderá encontrar mais informações relativas à CannaCasa nas 
seguintes ligações: 
www.cannacasa.pt
www.facebook.com/cannacasa.pt
http://linkedin.com/company/cannacasa

A CannaCasa levou a cabo um Workshop que 
versou sobre construção sustentável e outras 
aplicações das fibras curtas de cânhamo indus-
trial. Este evento contou com a presença de Wolf 
Jordan, um especialista em construção natural e 
na construção com cânhamo natural da Bélgica. 
No evento, tivemos a presença do canadiano Carl 
Martel, um investigador de utilizações para o câ-
nhamo em várias áreas, desde os polímeros até 
aos componentes eletrónicos.

A construção em cânhamo é especialmente 
vantajosa pelo seu carácter ecológico, por ser de-
rivado de uma planta. No entanto, não é por esse 
motivo que este deixa de ter interesse quanto às 
suas propriedades mecânicas. A construção com 
o cânhamo permite ter ganhos no isolamento tér-
mico, sísmico e acústico acentuados, e as poupan-
ças em climatização, compensam com o passar 
dos anos. 

A CannaCasa reconhece a importância de uma 
mudança radical no nosso modo de construção, 
e sabemos que o cânhamo é a alternativa ideal 
para promover a indústria do cânhamo, mas prin-
cipalmente, conseguir externalidades positivas, 
nomeadamente ambientais. Infelizmente, a pan-
demia está a atrasar a concretização de várias 
iniciativas que visam dar aos interessados os co-
nhecimentos para conseguirem iniciar o seu per-
curso na construção com cânhamo.

Após o sucesso do primeiro workshop em cons-
trução com hempcrete, acreditamos que existe 
interesse dos associados e potencial para conti-
nuar a desenvolver estas actividades. No futuro 
e quando as circunstâncias permitirem, estamos 
confiantes de voltar a pôr as mãos no hempcrete ! 
Contamos consigo ! 

O Decreto-Regulamentar n.º 2/2020, de 23 de julho, estabelece o 
regime de autorização do cultivo e exploração industrial de variedades 
de cânhamo, que entrou em vigor no dia 5 de agosto. Neste contexto 
a DGAV publicitou os procedimentos que devem ser seguidos para 
a obtenção de autorização de cultivo de Cannabis sativa para fins 
industriais. 

A autorização passível de ser concedida pela Direção Geral de 
Alimentação e Veterinária (DGAV) nos termos da legislação referida 
acima, apenas abrange o cultivo de Cannabis sativa L. cuja produção se 
destine a fins industriais, obtenção de fibras e sementes, não destinadas 
a sementeira, incluindo para uso alimentar ou alimentação animal 
ou para fabrico de alimentos ou alimentos compostos para animais. 
Deverá entender-se como uso alimentar, a produção de produtos 
autorizados para esta finalidade de acordo com a regulamentação 
aplicável. Para cultivo cuja produção se destine a outras finalidades os 
pedidos de autorização devem ser solicitados ao INFARMED.

A a Z  
DO CULTIVO 

DE CÂNHAMO

ENSINAR A ECO CONSTRUÇÃO E AS APLICAÇÕES DO CÂNHAMO

TAXAS
Pela avaliação dos pedidos de autorização de cultivo é devida à DGAV 

uma taxa de 50€ por cada pedido apresentado, podendo corresponder 
esse pedido a várias parcelas no mesmo local de cultivo. O pagamento da 
taxa deverá ser realizado após a recepção da factura emitida pela DGAV, 
estando condicionada a decisão de autorização à apresentação do com-
provativo do respectivo pagamento.

CONTROLO
As funções de controlo são efectuadas pelo Instituto de Financiamento 

da Agricultura e Pescas, I. P., conjuntamente com a Polícia Judiciária, a 
Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública.

1. Os produtores devem remeter à DGAV, individual-
mente, a seguinte informação para o endereço elec-
trónico secdvs@dgav.pt : 
a. Identificação completa e endereço do agricultor, 

agricultores ou sede da pessoa coletiva; 
b. Identificação das etapas de desenvolvimento da 

planta, incluindo a previsão de datas e indicação 
da origem do produto e o destino da produção; 

c. Quantidade a semear ou a plantar, por cada varie-
dade semeada ou plantada; 

d. Morada completa e localização geográfica por 
coordenadas das instalações onde o produto é ar-
mazenado.

2. Adicionalmente devem ainda ser considerados os se-
guintes requisitos: 
a. Os produtores devem remeter, individualmente, à 

DGAV a respectiva notificação de cultivo de acor-
do com o modelo disponível no sítio da internet da 
DGAV.

b. A notificação referida na alínea anterior deve ser 
acompanhada do documento de Caracterização 
da Exploração Agrícola de um beneficiário (iE) 
e do documento que contém informação gráfica 
dos limites das parcelas do beneficiário, com fun-

do fotográfico (P3), conforme registo no Sistema 
de Identificação Parcelar (iSIP), referente ao local 
onde será exercida a actividade de cultivo; 

c. Apenas podem ser cultivadas variedades inscritas 
no Catálogo Comum de Variedades de Espécies 
Agrícolas e que contenham um teor de tetrahidro-
canabinol (THC) inferior a 0,2%; 

d. O produtor deve anexar à respectiva notificação, 
declaração oficial do país de registo da variedade, 
ou do país de produção da semente certificada, 
atestando o teor de THC de cada variedade que 
pretende cultivar; 

e. As sementes a serem utilizadas anualmente nas se-
menteiras, das variedades mencionadas na alínea 
anterior, devem estar certificadas e devidamente 
acondicionadas em embalagens convenientemen-
te fechadas e com identificação apropriada do seu 
conteúdo, de acordo com o disposto no artigo 42.º 
do Decreto-Lei n.º 42/2017, de 6 de abril, que re-
gula a produção, o controlo, a certificação e a co-
mercialização de sementes de espécies agrícolas e 
de espécies hortícolas. Deverá ser remetida com a 
notificação de cultivo fotografias das embalagens e 
das respectivas etiquetas.

Torne-se Associado da 
CannaCasa – Associação 
do Cânhamo Industrial e 
venha cultivar cânhamo 

connosco! 

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA ACTIVIDADE DE CULTIVO

WHORKSHOP
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A CannaDouro Magazine e a CannaCasa trazem aos leitores 
interessados no cânhamo para fins industriais uma parceria 
focada em fazer a comunidade do cânhamo crescer. Destaque 
este cupão e guarde-o para servir como verificação perante a 
CannaCasa.

REGISTO DE 
ASSOCIADO 
DA 
CANNACASA

A Cannacasa é uma organização sem fins lucrativos 
criada em 2019 com o objectivo de promover 
e fomentar o sector industrial da canábis, 
nomeadamente a produção de cânhamo, um cultivar 
não psicoactivo da espécie Cannabis sativa L. para fins 
industriais.

Os objectivos primordiais que fundamentaram a 
constituição da CannaCasa estão fundamentados 
na carência que o sector apresenta relativamente a 
desenvolver, promover e em ver apoiada a produção e 
o uso de tantos materiais à base de cânhamo quantos 
os que sejam possíveis, bem como a transformação 
em vários outros subprodutos de uma maneira 
sustentável;

A Cannacasa trabalha ainda para educar e informar, 
seja o público em geral através de conferências e 
workshops, seja através do contacto com os órgãos 
governamentais e/ou comerciais, de forma a participar 
de forma activa no estabelecimento das infra 
estruturas necessárias para criar uma indústria à base 
da espécie Cannabis sativa L. para fins industriais em 
toda a comunidade internacional.

Se já é agricultor, transformador ou empresário, se 
tem interesse no cânhamo para fins industriais, junte-
se à Cannacasa para construirmos uma comunidade 
coesa e que defende intransigentemente o cânhamo 
industrial. Torne-se associado da Cannacasa e junte-se 
à única associação com uma actividade integralmente 
dedicada ao cânhamo. 

Junte-se à família CannaCasa através do nosso website WWW.CANNACASA.PT e usufrua do 
desconto através do cupão com o código “CANNADOUROMAGAZINE”. 

O QUE É A CANNACASA  
— ASSOCIAÇÃO DO CÂNHAMO INDUSTRIAL ?

Esperamos por si!  
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 3534

COVID-19: Estudos mostram 
eficácia do CBD na redução da 
inflamação provocada pelo 
Coronavírus

As notícias não são de agora. Já em 2020, poucos 
meses após o início da pandemia, vários meios de co-
municação em todo o mundo anunciavam estudos que 
demonstravam resultados promissores na utilização 
do CBD nas inflamações associadas à COVID-19, des-
de a Forbes à Jewish Press, passando pela Visão e pelo 
Correio da Manhã.

EQUIPA DE KOVALCHUK FOI PIONEIRA NO 
CANADÁ

O primeiro estudo foi revelado no Canadá, no De-
partamento de Ciências Biológicas da Universidade de 
Lethbridge, através de uma equipa de investigadores 
liderada por Igor Kovalchuk, cientista pioneiro em epi-
genética, em conjunto com as empresas Pathways RX 
(da qual Kovalchuk é CEO) e Swysh, ambas focadas no 
desenvolvimento de terapias com canábis.

O estudo concluiu que alguns extractos de canábis 
com alto teor de CBD podem alterar os níveis dos re-
ceptores ACE2 em vários tecidos, como na boca, nos 
pulmões e nas células intestinais, ajudando a bloquear 
as proteínas que funcionam como porta de entrada do 
vírus nas células hospedeiras que infectam as pessoas, 
reduzindo os pontos de entrada até 70%. Os extractos 
de canábis ajudaram a reduzir a inflamação e a retar-
dar o vírus.

“Imaginemos que a célula é um grande edifício”, ex-
plicou Igor Kovalchuk em comunicado. “Alguns ex-
tractos com CBD diminuíram o número de portas do 
prédio em, digamos, 70%. Isso significa que o nível de 
entrada será restrito, por isso temos mais hipóteses de 
o combater.”

No que se refere à prática clínica, estas primeiras des-
cobertas indicaram que os extractos podem ser utili-
zados em ventiladores e/ou produtos de higiene oral, 

Igor Kovalchuk  Foto: D.R. | Lethbridge University

Vários estudos pré-clínicos mostram que a canábis, nomeadamente o CBD e alguns terpenos, reduzem 
a inflamação causada pela Covid-19. Apesar de ser necessária mais investigação, os resultados 
preliminares com canabinóides são promissores no possível tratamento e prevenção das complicações 
provocadas pelo Coronavírus. Fizemos uma recolha dos estudos já publicados e falámos com alguns 
investigadores para perceber melhor como funciona a canábis na Covid-19.

aplicados tanto nos hospitais como em casa. No entan-
to, os autores alertam para o facto de estes extractos 
não serem fáceis de encontrar. Nos últimos quatro anos 
a equipa testou centenas de extractos, sendo que ape-
nas uma pequena percentagem se mostrou realmente 
eficaz.

“Identificámos 13 extractos de Cannabis sativa com 
alto teor de CBD que diminuem os níveis da proteí-
na ACE2. Alguns extratos regulam negativamente a 
serina protease TMPRSS2, outra proteína crítica ne-
cessária para a entrada do SARS-CoV-2 nas células 
hospedeiras. Embora os nossos extractos mais eficazes 
exijam validação em grande escala, o nosso estudo é 
importante para análises futuras dos efeitos da canábis 
medicinal na COVID-19. Os extractos das nossas no-
vas linhas de Cannabis sativa com alto teor de CBD de 
maior sucesso, enquanto se aguarda investigação adi-
cional, podem tornar-se uma alternativa útil e segura 
para a prevenção / tratamento de COVID-19 como te-
rapia adjuvante”, pode ler-se no abstract do estudo.

INVESTIGAÇÃO RECENTE DE KOVALCHUK 
REVELA EFICÁCIA TAMBÉM DOS TERPENOS

Após os primeiros resultados, a equipa de Kovalchuk 
mergulhou em novas investigações e publicou um novo 
estudo esta semana, que revela que algumas varieda-
des de canábis ajudam a reduzir um tipo específico de 
stress inflamatório – chamado de “tempestade de cito-
cinas” – que ocorre em casos graves de dificuldade res-
piratória aguda devido à Covid-19.

As citocinas desempenham um papel importante 
nas respostas imunológicas do corpo humano, mas se 
o nosso corpo libertar uma grande quantidade muito 
rapidamente, elas podem ser prejudiciais. Os sinais e 
sintomas de uma tempestade de citocinas incluem febre 
alta, inflamação (vermelhidão e inchaço), fadiga inten-
sa e náuseas.

Igor Kovalchuk recebeu o prémio de Inovação em 
Ciência Agrícola de 2013 da ASTech, Fundação de Li-
derança em Ciência e Tecnologia de Alberta, Canadá. 

Uma das principais causas da Covid-19 grave, que 
prossegue com a síndrome do stress respiratório agu-
do (ARDS) é precisamente o influxo de citocinas pró-
-inflamatórias. “De todas as citocinas, o TNF̒ e a IL-6 
desempenham papéis cruciais na patogénese da tem-
pestade de citocinas e são provavelmente responsáveis 
pelo aumento da gravidade da doença”, diz o estudo. A 
inclusão de extractos de canábis no tratamento ajudou 
a “reduzir a inflamação, prevenir a fibrose e levar à re-
missão da doença”.

Para Igor Kovalchuk esta descoberta não foi uma 
surpresa. “Antes da Covid, estudámos o efeito anti-in-
flamatório de mais de 100 cultivares (pré-selecionados 
de quase 800), identificámos algumas dezenas com 
forte potencial e registámos várias patentes sobre eles, 
para utilizar na Esclerose Múltipla, Artrite Reumatói-
de, inflamação intestinal e cutânea e inflamação oral.”

A análise da equipa de Kovalchuk mostrou, porém, 
que o CBD ou o THC por si só não tiveram o mesmo 
efeito que extractos completos. “Acreditamos forte-
mente no espectro total, provavelmente, existem ter-
penos que contribuem e escrevemos no artigo que um 
desses terpenos poderia ser o cariofileno.”

Dos sete cultivares de canábis usados neste estudo, 
três foram considerados os “mais eficazes”. De acordo 
com o estudo, essas três variedades ajudaram a reduzir 
“profundamente” as tempestades de citocinas inflama-
tórias através de uma 
“regulação negativa 
de COX2, TNF̒, IL-6, 
CCL2 e outras citoci-
nas e vias relaciona-
das com a inflamação 
e fibrose.”

No entanto, Koval-
chuck alerta que estas 
não são variedades 
que as pessoas possam 
comprar em lojas, pois são “cultivares únicos, criadas 
em laboratório. Não existem em lugar nenhum e nem 
sequer têm um nome”, diz, tendo sido denominadas no 
estudo apenas como #4 ou #8, por exemplo.

O estudo foi publicado no jornal científico “Aging”, 
e concluiu que os extractos de canábis “anti-TNF̒ e an-
ti-IL-6”, também conhecidos como anti-inflamatórios, 
podem ser úteis para tratar as inflamações não só da 
COVID-19, mas também de várias doenças e condições 
reumatológicas, de base inflamatória, do envelheci-
mento e da fragilidade.

Kovalchuk já cultivou mais de 1.500 variedades dife-
rentes de canábis e começou a testá-las quanto à sua ac-
tividade biológica anti-cancerígena e anti-inflamatória. 
Neste estudo, os investigadores reduziram os cultiva-
res para sete e testaram-nos utilizando um modelo de 
tecido de pele humana 3D artificial bem estabelecido.

O Cannareporter enviou por email algumas questões 
a Igor Kovalchuk e aguarda resposta.

ISRAEL INVESTIGA BENEFÍCIOS DO CBD E DOS 
TERPENOS NA COVID-19 EM VÁRIAS FRENTES

A equipa de Kovalchuk não foi a única a investigar 
e descobrir os efeitos anti-inflamatórios do CBD na 
Covid-19. O Hospital Ichilov, em Tel-Aviv, Israel, anun-
ciou, ainda em Abril de 2020, um ensaio clínico para 
investigar se o CBD pode retardar o processo inflama-
tório que acompanha a deterioração de pacientes com 
Coronavírus e aliviar os sintomas da doença. Liderado 
pelo anestesiologista Barak Cohen, o médico salienta 

A equipa liderada por Igor Kovalchuk na Pathways RX, no Canadá.  
Foto: University of Lethbridge, Canada

por Laura Ramos
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que “esta é uma abordagem nova para tratar alguns dos 
sintomas, usando um componente da planta de canábis 
que é considerado seguro e não adictivo.”

Outro estudo israelita, mais recente, foi revisto por 
pares e publicado na prestigiosa revista científica inter-
nacional Scientific Reports, conduzido pela Professora 
Hinanit Koltai e por Guy Mechrez, no Instituto Volca-
nic, em parceria com a Unidade de Serviços Biológicos 
da Universidade Bar Ilan. A pesquisa concluiu que os 
compostos de canábis (CBD) exibiram actividade anti-
-inflamatória in vitro na inflamação relacionada com a 
COVID-19 em células epiteliais do pulmão e activida-
de pró-inflamatória em macrófagos. “Os extractos de 
canábis e fracções reduzem o nível de IL-8 e IL-6 no 
modelo de célula epitelial pulmonar”, conclui o estudo.

CBD COM TERPENOS DUAS VEZES MAIS EFICAZ 
QUE CORTICOSTERÓIDES

Ainda em Israel, o Professor Dedi (David) Meiri, bio-
químico especialista em canábis de renome mundial 
no Instituto Technion e Presidente e CSO da empre-
sa CannaSoul Analytics, juntamente com Nadav Eyal, 
Co-fundador e CEO da Eybna – Terpene based Tech-
nologies, anunciaram recentemente que as empresas 
se uniram num novo estudo, desenhado para descobrir 
se a canábis e os terpenos podem ajudar a combater as 
tempestades de citocinas.

O estudo analisa uma formulação de terpenos pa-
tenteada chamada NT-VRL ™, criada pela Eybna para 
tratar doenças inflamatórias como a síndrome da tem-
pestade de citocinas encontrada em pacientes com Co-
vid-19. A formulação contém 30 terpenos, potenciais 
agentes anti-inflamatórios considerados geralmente 
seguros.

Nadav Eyal explica que este método abre um novo 
mundo para formulações naturais sinergicamente efi-
cazes – contendo capacidades terapêuticas nas quais os 
ingredientes farmacêuticos activos (API) individuais 
terão dificuldades de igualar.

Ou seja, enquanto que a maioria dos medicamentos 
contém apenas um ingrediente activo, esta formulação 
contém 30 ingredientes diferentes, onde todos traba-

lham em sinergia para criar efeitos benéficos, também 
conhecido como Efeito Entourage.

Além da formulação de terpenos NT-VRL ™, os cien-
tistas também testaram CBD, CBD com NT-VRL ™ e 
Dexametasona no seu ensaio. De acordo com a Forbes, 
a Dexametasona foi incluída porque é um corticoste-
róide frequentemente utilizado para reduzir a inflama-
ção. Num estudo recente no Reino Unido, ela reduziu a 
mortalidade em um terço em pacientes hospitalizados 
com Covid-19 que usavam ventiladores e a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) está a actualizar as suas 
recomendações para incluir o uso de Dexametasona ou 
outros corticosteróides em casos graves de Covid-19.

No estudo israelita, cada composto foi testado para 
ver como afectava a actividade das citocinas e a formu-
lação de terpenos não só foi capaz de inibir a actividade 
da citocina (com melhores resultados com doses mais 
altas), mas também superou o CBD e a Dexametasona. 
O CBD sozinho inibiu cerca de 75% das citocinas, em 
média, enquanto que os terpenos isoladamente inibi-
ram cerca de 80%, sugerindo que a mistura de terpe-
nos da Eybna pode ser ainda mais eficaz do que o CBD 
na redução da inflamação.

Ainda assim, os melhores resultados vieram da com-
binação do CBD com a formulação de terpenos NT-VRL 
™, que foi capaz de inibir cerca de 90% das citocinas 
testadas. Em comparação, a Dexametasona foi capaz 
de inibir apenas cerca de 30% das citocinas, sugerindo 
que a combinação de CBD e terpenos pode ser 2 vezes 
mais eficaz do que o tratamento actualmente recomen-
dado pela OMS.

Outro estudo realizado em Israel, mais concretamente 
no Departamento de Medicina do Centro Médico Sou-
rasky de Tel-Aviv, liderado por Yishay Szekely, concluiu 
mais uma vez que os canabinóides naturais suprimem a 
tempestade de citocinas num modelo in vitro semelhan-
te à sepsis. O artigo, publicado na European Cytokine 
Network, demonstra que “os canabinóides naturais su-
primem significativamente a produção de citocinas pró-
-inflamatórias no sangue total estimulado por LPS de 
uma maneira dependente da dose. O uso de sangue total 
humano, em vez de células ou tecidos específicos isola-
dos, pode imitar de perto um ambiente de sepsis in vivo. 
Essas descobertas destacam o papel que os canabinói-
des naturais podem desempenhar na supressão da in-
flamação e exigem estudos adicionais do seu uso como 
possíveis novos agentes terapêuticos para a inflamação 
aguda e crónica”, pode ler-se no abstract.

VÁRIAS UNIVERSIDADES DOS EUA DEBRUÇAM-
SE TAMBÉM NA INVESTIGAÇÃO COM CBD

Além do Canadá e Israel, os Estados Unidos da Amé-
rica (EUA) lideram também a investigação sobre os 
benefícios dos canabinóides na Covid-19, com várias 
equipas em diferentes Estados e Universidades a pes-
quisar os efeitos do CBD nesta doença.

Investigadores da Universidade do Nebraska e do 
Texas Biomedical Research Institute pediram mais 

pesquisa sobre como o CBD pode ajudar a tratar 
a inflamação pulmonar causada pelo novo Coro-
navírus, num estudo já revisto por pares, sobre a 
pertinência de se adicionarem os canabinóides a 
terapias anti-virais para reduzir a inflamação pul-
monar e a dificuldade respiratória induzida por 
SARS-CoV2. Os autores, Siddappa N. Byraredd-
ya e Mahesh Mohan, publicaram o artigo na edi-
ção de Julho de 2020 na revista Brain, Behavior, 
and Immunity. No estudo, os cientistas explicam 
que o CBD já mostrou propriedades anti-inflama-
tórias em estudos anteriores, não cria os efeitos 
psicotrópicos associados ao THC, o canabinóide 
mais comum da canábis, e já foi aprovado pelo 
Food and Drug Administration (FDA) como seguro 
para crianças com epilepsias refractárias. “Se tiver 
sucesso na redução da inflamação para pacientes com 
COVID-19, pode ser uma alternativa mais segura para 
outras opções anti-inflamatórias”, referem.

Outro estudo publicado na revista Cannabis and 
Cannabinoid Research por pesquisadores da Universi-
dade de Augusta, no Estado da Georgia, também mos-
tra que o CBD pode ajudar pacientes com dificuldade 
respiratória grave resultante da COVID-19 e pode po-
tencialmente evitar a necessidade de ventiladores. Os 
autores concluíram que “os resultados sugerem um 
papel protector potencial do CBD durante a síndrome 
de stress respiratório agudo que pode estender o CBD 
como parte do tratamento de COVID-19, reduzindo a 
tempestade de citocinas, protegendo os tecidos pulmo-
nares e restabelecendo a homeostase inflamatória”.

A equipa de Babak Baban, Imunologista, Professor 
e Reitor associado de investigação no Departamento 
de Neurologia e Cirurgia do The Medical College of 
Georgia, da Universidade de Augusta, publicou ainda 
outro estudo, no Jornal de Medicina Celular e Molecu-
lar, onde relata que o tratamento com CBD foi capaz de 
reverter os sintomas da SDRA (síndrome da dificulda-
de respiratória aguda) para um nível normal. “É impor-
tante ressaltar que o tratamento com CBD aumentou a 
expressão da apelina significativamente, sugerindo que 
um potencial crosstalk entre o sistema apelinérgico e 
o CBD pode ser o alvo terapêutico no tratamento de 
doenças inflamatórias, como COVID-19 e muitas ou-
tras condições patológicas”.

No departamento de Biologia da Faculdade de Ciên-
cias e Saúde da Universidade William Paterson, em 
New Jersey, Emmanuel Shan Onaivi e Venkatanara-
yanan Sharma também publicaram o estudo “Canábis 
para Covid-19: os canabinóides acabam com a tempes-
tade de citocinas?”

Na sua pesquisa comparam a Covid-19 com a AIDS 
(SIDA ou HIV) e discutem as possibilidades semelhan-
tes no tratamento. “Ainda existem muitas incógnitas 
em relação à COVID-19, mas também existem lições 
importantes a serem aprendidas com a AIDS (SIDA) 
que são aplicáveis à pandemia de COVID-19. Ambas são 
doenças zoonóticas com diferentes modos de transmis-
são, sem vacina ou cura ainda; entretanto, existe uma 
terapia antirretroviral eficaz para AIDS. Além disso, 
a canábis e os canabinóides foram propostos e usados 
como tratamento adjuvante para a caquexia associada 
à AIDS e na redução dos sintomas da doença. Os pro-
cessos de inflamação são importantes tanto na patogé-
nese da AIDS quanto na COVID-19. Os canabinóides 
são eficazes na supressão das funções imunológicas e 
inflamatórias, e o seu potencial como um tratamento 
anti-inflamatório em COVID-19 foi sugerido. Como a 
infecção com SARS-CoV-2 causa inflamação devido à 
resposta imunológica e uma ‘tempestade de citocinas’, 
resultando numa gama de sintomas leves a nenhum até 
comorbilidade e mortalidade graves e críticas induzi-
das por COVID-19, este estudo discute o potencial dos 
efeitos imuno-moduladores farmacológicos dos cana-
binóides que são constituintes da planta de canábis. É 
importante determinar os efeitos do uso de canábis e 
canabinóides por aqueles que não contraíram a doença 
e por aqueles que contraíram COVID-19 e os resulta-
dos”, referem Onaivi e Sharma no estudo.

Mais um estudo, levado a cabo no Departamento de 
Patologia, Microbiologia e Imunologia da Faculdade de 
Medicina da Universidade da Carolina do Sul, em Co-
lumbia, por Prakash Nagarkatti, publicado na revista 
científica Frontiers in Pharmacology, em Novembro de 
2020, dedicou-se a investigar “O uso de canabinóides 
para tratar a síndrome do desconforto respiratório 
agudo e a tempestade de citocinas associadas à doença 
por coronavírus-2019”. O estudo revela mais uma vez 
que, como os canabinóides são potentes supressores de 
inflamação, conforme evidenciado pela sua capacidade 
de suprimir a tempestade de citocinas em modelos ani-

David (Dedi) Meiri, Bioquímico investigador do Technion Institute, em Israel, e 
CSO da Cannasoul Analytics. Foto: Laura Ramos

Imagem do estudo da Universidade do Nebraska, publicado na PubMed.

Babak Baban e Krishnan Dhanpani  na Universidade de Augusta, na Geórgia EUA- Foto: D.R. | EureKAlert
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mais, eles podem servir como novos agentes terapêuti-
cos para tratar a tempestade de citocinas e a síndrome 
de dificuldade respiratória aguda observados em pa-
cientes com ou sem COVID-19. “Acreditamos que os 
canabinóides são promissores como potentes agentes 
anti-inflamatórios”, concluem os autores.

Prakash Nagarkatti já tinha publicado uma revisão, 
em 2010, onde revelava o potencial anti-inflamatório 
dos canabinóides. “A manipulação de endocanabinói-
des e/ou o uso de canabinóides exógenos in vivo pode 
constituir uma modalidade de tratamento potente con-
tra distúrbios inflamatórios. Esta revisão enfocará o 
uso potencial de canabinóides como uma nova classe de 
agentes anti-inflamatórios contra uma série de doenças 
inflamatórias e auto-imunes que são principalmente 
desencadeadas por células T activadas ou outros com-
ponentes imunes celulares”, pode ler-se no abstract.

BRASIL AVANÇOU COM ENSAIO CLÍNICO

A Universidade de São Paulo avançou com um ensaio 
clínico para apurar os efeitos do CBD em pacientes com 
sintomas leves a moderados provocados pela Covid-19. 
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico e a Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo, pela mão do investigador prin-
cipal José Alexandre Crippa, Professor Titular de Psi-
quiatria do Departamento de Neurociências e Ciências 
do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ri-
beirão Preto, da Universidade de São Paulo. Crippa é 
coordenador dos serviços de Ansiedade, Psicogeriatria 
e Interconsulta em Saúde Mental e fez o seu pós-dou-
toramento no Instituto de Psiquiatria do Kings College, 
em Londres, Reino Unido, tendo-se especializado em 
psicofarmacologia.

Neste estudo, os autores escrevem que o objectivo 

do seu trabalho é conduzir um ensaio clínico randomi-
zado, duplamente-cego e controlado por placebo, para 
avaliar a eficácia e segurança do canabidiol (CBD – 300 
mg por dia) em pacientes infectados com SARS-CoV-2.

Os objetivos específicos foram avaliar se, em pacien-
tes com formas leves e moderadas de SARS-CoV-2, o 
uso diário de CBD por quatorze dias é capaz de: i) di-

minuir a carga viral; ii) modificar parâmetros inflama-
tórios, como citocinas, medidos no soro; iii) reduzir os 
sintomas clínicos e emocionais por meio da avaliação 
clínica diária; iv) melhorar o sono; v) reduzir interna-
mentos e agravar a gravidade da doença; vi) monitori-
zar os possíveis efeitos adversos do uso do CBD nesses 
pacientes.

Um total de 104 pacientes com infecção por SARS-
-CoV-2 foram incluídos no estudo (ou seja, 52 casos no 
grupo CBD mais medidas farmacológicas e clínicas e 52 
no grupo placebo mais medidas farmacológicas e clíni-
cas). Todos os pacientes receberam as doses clínicas e 
farmacológicas padronizadas pelas directrizes práticas 
do Ministério da Saúde do Brasil para diagnóstico e tra-
tamento de casos leves e moderados para SARS-CoV-2. 
O ensaio clínico terminou em dezembro de 2020, mas 
os resultados ainda não foram divulgados. O Cannare-
porter enviou algumas questões ao investigador princi-
pal Alexandre Crippa e está a aguardar resposta.

NA EUROPA, ITÁLIA E REINO UNIDO 
DESTACAM-SE NA INVESTIGAÇÃO COM CBD 
NA COVID 

Em Itália, um estudo liderado por Giovanni Sarnel-
li, do Departamento de Medicina Clínica e Cirurgia 
da Universidade Federico II de Nápoles, publicado em 
Junho de 2020 no British Journal of Pharmacology, 
analisou o potencial do canabidiol (CBD) na pandemia 
provocada pela Covid̒19.

O estudo sugere “a hipótese de que o canabidiol 
(CBD), um fitocanabinóide não psicotrópico, tem o po-
tencial de limitar a gravidade e progressão da doença 
por vários motivos: – (a) Extractos de Cannabis sativa 
com alto teor de canabidiol são capazes de reduzir a 
expressão dos dois principais receptores para SAR-
S-CoV2 em vários modelos de epitélios humanos, (b) 
o canabidiol exerce uma ampla gama de efeitos imu-
nomoduladores e anti-inflamatórios e pode mitigar a 
produção descontrolada de citocinas responsáveis por 
lesão pulmonar aguda, (c) sendo um Agonista do PPAR̒, 
pode apresentar actividade anti-viral directa e (d) os 
agonistas do PPAR̒ são reguladores da activação de 
fibroblastos / miofibroblastos e podem inibir o desen-
volvimento de fibrose pulmonar, melhorando assim a 
função pulmonar em pacientes recuperados”. Os inves-
tigadores esperam que a sua hipótese, corroborada por 
evidências pré-clínicas, “inspire mais estudos direccio-
nados para testar o canabidiol como uma substância de 
apoio contra a pandemia Covid̒19”.

No Reino Unido, a Unidade de Neurologia Clínica 
B20, do Queen’s Medical Center da Universidade de 
Nottingham, já tinha publicado em 2010 uma revisão 
de estudos liderada por Cris S. Constantinescu que 
mostrava a interação entre citocinas, canabinóides e o 
sistema nervoso.

A revisão de estudos revela que as citocinas desem-
penham papéis importantes na neuroinflamação e neu-
rodegeneração e que o Sistema Endocanabinóide (SE), 

composto pelos receptores canabinóides CB1 e CB2, 
ligações endógenas e proteínas envolvidas na síntese e 
inactivação de endocanabinóides, participa na regula-
ção das respostas imunológicas do sistema nervoso. “A 
activação do sistema canabinóide está associada a efei-
tos terapêuticos que podem ser mediados pela regula-
ção negativa da expressão de citocinas. Aqui, revemos 
os resultados de estudos sobre a regulação recíproca 
dos sistemas imunológico e canabinóide, que se baseia 
em conexões funcionais e anatómicas. Em seguida, dis-
cutimos os mecanismos envolvidos na regulação recí-
proca de citocinas e do ES”. O artigo foi publicado na 
revista Immunobiology, numa edição especial intitula-
da “Canabinóides e Imunologia“.

É NECESSÁRIA MAIS PESQUISA E ENSAIOS 
CLÍNICOS

Apesar das conclusões promissoras destes estudos, 
os investigadores recomendam que se faça mais pes-
quisa nesta área. É preciso investigar muito mais para 
perceber os mecanismos de acção dos canabinóides na 
Covid-19 e confirmar a sua eficácia, além de chegar a 
conclusões relativamente ao tipo de soluções a utilizar 
no tratamento.

Para já, todos eles concordam numa coisa: apesar das 
perspectivas positivas, a investigação ainda não está 

em posição de sugerir que a canábis deve ser considera-
da como uma cura ou tratamento para a COVID-19 por 
si só, sugerindo apenas que ela pode ter potencial para 
ajudar a diminuir a inflamação e reduzir a ansiedade 
em quem sofre da doença. Além disso, a canábis ou os 
extractos que se utilizaram nestes estudos não é obvia-
mente a mesma que se encontra nas lojas ou nos mer-
cados paralelos que existem pelo mundo, por isso não 
é recomendável que as pessoas procurem tratamento 
com qualquer tipo de CBD. Por último, após a investi-
gação pré-clínica há ainda um longo caminho a percor-
rer com os ensaios clínicos em humanos, mas tendo em 
conta toda esta pesquisa já realizada a canábis é defi-
nitivamente uma hipótese a considerar para reduzir as 
complicações provocadas pelo Coronavírus. C

A Universidade Federico II de Nápoles é uma das mais antigas da Europa e 
celebra 797 anos em 2021. Foto: D.R. | Napoli da Vivere

José Alexandre Crippa, investigador principal do ensaio clínico que está a 
decorrer no Brasil
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O maior e mais populoso país da América Latina 
proíbe o cultivo de Canábis. O Brasil permite 
apenas a importação de produtos com CBD e/

ou THC ou então a produção nacional com insumos 
importados. Resultado: um frasco de 30 ml é vendido 
por cerca de 400€ nas farmácias, sendo que o salário 
mínimo no Brasil é de cerca de 1.045 reais, o que equi-
vale a 227€.

Desde Agosto, está pronto para ser votado na Câma-
ra dos Deputados um projecto que legaliza o cultivo de 
canábis para fins medicinais e industriais. Porém, ainda 
não houve clima para a proposta ir a votação, entende 
o presidente da Comissão da Canábis, Paulo Teixeira. 
O presidente garante que há maioria para aprovar, mas 
o governo opõe-se ao cultivo e tenta atrasar a votação. 
O presidente Jair Bolsonaro, ligado a militares e líderes 
evangélicos, defende uma pauta conservadora de cos-
tumes. A perseguição à canábis é uma delas.

Mas enquanto os políticos debatem em Brasília,os  
pacientes dão um jeito de se tratar, seja plantando no 
próprio quintal ou unindo-se em associações. É o que 
chamam de “desobediência civil”.

"A nossa prática é como a de Jesus. Uma lei desumana 
não deve ser seguida. Toda a sexta-feira eu entrego 15 
sementes por família na paróquia", admite o padre An-
tônio Luís Marchioni, o Padre Ticão, líder religioso e 
comunitário de São Paulo.

O que diferencia um mero acto ilegal da desobediên-
cia civil é que a segunda é declarada. É assim que muita 
gente está a conseguir na Justiça o direito de plantar e 
produzir o próprio remédio. Mais de 150 brasileiros e 
duas ONGs já obtiveram a permissão.

O consumo de canábis foi perseguido por motivos 
raciais no Brasil desde o Século XIX, até ser proibido a 
nível federal em 1932. Foi só na virada do milénio que 
o uso do CBD no controlo das convulsões seria popu-
larizado.

Atrás do tratamento, uma família de Brasília enfren-
tou um martírio para importar o óleo dos Estados Uni-
dos. O ano era 2014, e o produto ficou retido na Agên-
cia de Vigilância Sanitária. A luta da família Fischer 
para tratar a filha Anny, assim como a de outras mães, 
virou o documentário Ilegal, que colocou o tema nas 
televisões e nos jornais.

Com a repercussão, o governo passou a autorizar a 
importação, mas a preço inacessível. Sem o poder aqui-
sitivo dos Fischer, famílias decidiram pôr as mãos na 
terra. Associaram-se e passaram a trocar conhecimen-
tos sobre cultivo e extracção e a compartilhar relatos 
de tratamento em casos de autismo, Parkinson, Alzhei-
mer, etc. Médicos e advogados passaram a integrar es-
sas redes.

Foi o caso de Margarete Brito, do Rio de Janeiro, que 
recebeu em 2016 a primeira autorização para plantar 
canábis no Brasil e produzir o óleo para a filha Sofia, 
que sofre da síndrome rara CDKL5. A Canábis foi o 
único remédio que controlou as crises da menina. 

A luta de Margarete levou à fundação da associação 
Apepi (Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis), que 
hoje reúne quase 600 pessoas, muitas também já auto-
rizadas a plantar.

O documento de autorização que elas possuem é um 
Habeas Corpus (HC), figura jurídica que protege a liber-
dade da pessoa ameaçada. Essa via foi descoberta por 

CANÁBIS MEDICINAL NO 
BRASIL SÓ É ACESSÍVEL POR 
DESOBEDIÊNCIA CIVIL
Proibição do cultivo faz remédios custarem 400 €, mas famílias e associações 
desafiam a Lei e conquistam na Justiça o direito de plantar e produzir remédio

por Marcus L. Bruno

um grupo de advogados que integram a Rede Reforma.
"A gente começou a receber casos prontos para serem 

levados ao Judiciário. Pessoas que estavam a cultivar 
com acompanhamento médico, mas com risco de serem 
presas. Então a gente parou de se defender e passámos 
a buscar demanda por Direito", explicou o advogado 
Emílio Figueiredo, director da rede.

Contudo, pacientes sem HC continuam a ser presos. 
É o caso de Ivan*, de Florianópolis, detido com a caná-
bis que seria usada no tratamento da filha autista. Ele 
mostrou à juíza os laudos que comprovavam que o óleo 
devolveu saúde e convívio social à menina e acabou por 
ser libertado. Hoje, através da associação Santa Canna-
bis, ele procura obter um HC.

Em 2017, a Abrace (Associação Brasileira Cannabis 
Esperança), da Paraíba, foi a primeira ONG autoriza-
da a cultivar. A ONG começou num pequeno grupo de 
famílias e hoje atende quase 10 mil pacientes, com uma 
longa fila de espera, já que não há outra opção legal.

A Abrace era, até agora, a única ONG com esta per-
missão, mas no presente mês de Fevereiro uma nova 
associação de pacientes, a Cultive de São Paulo, foi au-
torizada a cultivar canábis no Brasil. O Tribunal de Jus-
tiça de SP permitiu a 21 pacientes associados o cultivo 
de 448 plantas por ano. Porém, em Fevereiro de 2021 a 
autorização passou a ser contestada na Justiça Federal.

A Apepi também foi autorizada a plantar em Julho 
de 2020, mas a permissão foi derrubada meses depois, 
facto que não interrompeu o projecto de cultivar 10 mil 
plantas, afirmou o advogado da ONG, Ladislau Porto.

"Deu até mais ânimo. A dignidade dos pacientes está 
acima de qualquer decisão”.

* o sobrenome foi suprimido para preservar a identidade da criança.

Margarete Brito, Sofia e as 
Plantas autorizadas pela justiça.

Cartaz do documentário Ilegal com a mãe Katiele Fischer e a filha Anny.  Foto: D.R.

Foto: D
.R.
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A “Lei da Canábis para Fins Medicinais”, Lei n.º 
33/2018, estabeleceu pela primeira vez em Portugal um 
quadro legal para a utilização de medicamentos, prepa-
rações e substâncias à base da planta da canábis para 
fins medicinais, nomeadamente a sua prescrição e a sua 
dispensa em farmácia. O Decreto-Lei n.º 8/2019, de 15 
de janeiro, veio estabelecer os princípios e os objectivos 
relativos à prescrição, dispensa em farmácia, detenção 
e transporte, investigação científica, informação aos 
profissionais, e regular a supervisão das atividades re-
lacionadas com a utilização da planta da canábis para 

fins medicinais, com a 
criação de um gabine-
te específico referente 
à canábis medicinal 
no Infarmed. O decre-
to publica a Delibera-
ção n.º 11/CD/2019, 
onde consta a lista 
das indicações tera-
pêuticas consideradas 
apropriadas para o 

uso de preparações e substâncias à base da planta da 
canábis.

É ainda feita referência à diferenciação entre uma 
Autorização de Colocação no Mercado (ACM) de uma 
Autorização de Introdução no Mercado (AIM), previs-
ta e regulada no Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de 
agosto.  Para obter a ACM, é necessária a preparação de 
um dossier de qualidade e a sua submissão ao Infarmed. 
Por dossier de qualidade entende-se a submissão do 
módulo 3, do formato CTD (CommonTechnicalDocu-
ment), característico da submissão de medicamentos, 
onde consta toda a informação de produção e contro-
lo de qualidade. De forma mais simples, por exemplo, 
a obtenção de uma ACM não exige a apresentação de 
ensaios clínicos, como na obtenção de uma AIM.

MEDICAMENTOS, SUSTÂNCIAS E PREPARAÇÕES 
À BASE DA PLANTA DA CANÁBIS EM PORTUGAL

O nabiximols (Sativex®) é o primeiro medicamento 
(produzido pela farmacêutica GW Pharmaceuticals®), 
autorizado pelo Infarmed desde 19/06/2012, cuja úni-
ca indicação clínica é a espasticidade muscular asso-
ciada à Esclerose Múltipla refractária a outras linhas 
terapêuticas, de prescrição médica obrigatória e dis-
pensa em farmácias comunitárias, pelo preço de venda 
ao público (PVP) de 475.27€, comparticipado a 37%, 
sendo o encargo ao SNS de 175.85€, encargo ao utente 
de 299.42€ e pensionista de 228.13€. O nabiximols é 
um medicamento e por este motivo detém uma AIM, 

tendo por isso um estatuto diferente do produto co-
mercializado pela Tilray Portugal®, aprovado recente-
mente. A flor seca THC 18%, aprovada pelo Infarmed 
a 1 de fevereiro de 2021, é a primeira substância à base 
da planta de canábis para fins medicinais a obter uma 
ACM, de acordo com o previsto no Decreto-Lei 8/2019 
e tem como indicações clínicas seis das sete indicações 
estabelecidas na Deliberação n.º 11/CD/2019. Será dis-
ponibilizada em farmácias a partir de abril de 2021, não 
tendo ainda PVP nem uma percentagem de comparti-
cipação definidos. É expectável que durante este ano 
sejam apresentados mais pedidos de ACM, nomeada-
mente óleos de administração sublingual, o que seria 
uma ótima notícia tanto para os médicos como para os 
pacientes. A serem aprovadas, estas substâncias tera-
pêuticas evitariam o recurso actual a produtos vendi-
dos como suplementos alimentares.  

Os produtos de CBD podem ser qualificados teorica-
mente como “suplementos alimentares”, caso em que 
deveriam ser regulados pela Direção-Geral de Alimen-
tação e Veterinária (DGAV) e não pelo Infarmed. No 
entanto, até à data, não existe a nível europeu nenhum 
suplemento alimentar contendo CBD autorizado, uma 
vez que o CBD não é ainda um alimento autorizado.

Neste sentido, não devem ser utilizados como subs-
titutos de medicação, uma vez que não existe qualquer 
evidência da sua eficácia, nem qualquer controlo relati-
vamente à sua qualidade e segurança. Isto significa que 
num doente refractário às terapêuticas habituais e po-
limedicado, podem surgir interações medicamentosas 
que não estão a ser monitorizadas por um profissional 
de saúde, não havendo forma de perceber qual o impac-
to da sua utilização e qual o rácio de benefício-risco.  

A aprovação da primeira ACM para flores de canábis 
por parte do Infarmed representa um grande avanço 
no acesso a novas alternativas terapêuticas que estão 
agora à disposição de médicos e pacientes para o tra-
tamento de sintomas ou patologias que se mostrem re-
fractárias às terapêuticas habitualmente utilizadas, por 
enquanto, apenas e só nestes casos. 

Tanto o nabiximols (rácio CBD:THC 1:1) como a flor 
seca THC 18% (quimiotipo alto em THC) apresen-
tam rácios THC:CBD e indicações clínicas diferentes. 
Apesar de já existirem duas formas de apresentação 
e administração diferentes de canabinóides, mantém-
-se a necessidade de disponibilizar outras substâncias 
terapêuticas padronizadas com rácios THC:CBD equi-
librados e altos em CBD, bem como outras formas de 
administração, como óleos sublinguais, conseguindo 
assim uma maior abrangência de indicações, posologia 
e maior controlo de efeitos adversos. C

CANÁBIS MEDICINAL EM PORTUGAL
por Ana Rita Andrade  
Médica, Directora Clínica da Kanab Clinic

A aprovação da primeira 
ACM para flores de 
canábis por parte do 
Infarmed representa um 
grande avanço no acesso 
a novas alternativas 
terapêuticas
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No início deste milénio, Portugal tornou-se no 
país mais respeitado e admirado no mundo in-
teiro, ao descriminalizar o consumo de todas 

as substâncias, assumindo a vanguarda mundial na 
política de drogas. Corajosamente, cortou com a velha 
ordem proibicionista internacional, controlada pelo 
poder americano, através das suas organizações “ma-
rioneta”, como as Nações Unidas (ONU), UNODC, FDA, 
OMS e conseguindo, assim, pela primeira vez em todo 
o planeta, reduzir os efeitos mais danosos do consumo 
de drogas. 

Mas Portugal, transformou-se no país mais atrasado 
quanto à canabis, ao se deixar submeter às duas mais 
destrutivas formas de subdesenvolvimento económico 
da actualidade: 

1 - A Farmacêutica 
2 - A Especulação Financeira
1 - Farmacêutica - os cartéis que mais investiram no 

controle accionista de farmacêuticas e que hoje as lide-
ram, usufruíram do marketing e lobby mais agressivo 
do mundo, juntando tudo o que as melhores “universi-
dades” do crime financeiro e político, permitem. Mesmo 
com os milhões de mortos da crise opióide americana, 
elaborados com a responsabilidade de farmacêuticas, 
como a Johnson & Johnson, a Insys Therapeutics en-
tre outras, nada beliscou a imagem destes “doutores” 
do tráfico “medicinal”, imparável, corrupto, legalmente 
protegido e por cá até respeitado. 

Porque querem agora entregar a canábis portuguesa, 
às corporações farmacêuticas? A verdade é escanda-
losa, ou seja, como uma planta milenar não pode ser 
patenteada, então utilizam o componente mais inte-
ressante da canábis, o THC, e procuram soluções que 
artificialmente lhes ofereçam o seu monopólio. Para 
isso, lutam por patentes, recorrendo a simulações e ar-
tifícios para iludir as pessoas e até mesmo o regulador, 
bastando apregoar a alteração da forma de aplicação, 
como um vaporizador, acrescentando algo inócuo, e 
voilá, só a multinacional XY pode vender THC.

A primeira licença para produzir legalmente canábis 

foi entregue a um indi-
víduo isrealita que não 
conhecia a planta, nunca 
tinha plantado canábis e 
provavelmente até hoje, 
nunca plantou.

O que este indivíduo fez 
para ultrapassar todos os portugueses, foi usar um ami-
galhaço chamado Ângelo Correia, um dos ex-ministros 
reformados, que o marketing farmacêutico contrata, 
para “acelerar processos” e uma farmacêutica, chama-
da GW Pharma, que conseguiu patentear “partes” da 
canábis.

2 - Especulação Financeira - Imediatamente após, a 
impunidade que os “mestres” de Wall Street, responsá-
veis pela crise económica de 2008 conseguiram, trans-
feriram-se de armas e bagagens para a “especulação ca-
nábica”. Empresas financeiras que investem em bolsa na 
canábis, tiram partido da anarquia da “pré-legalização” 
e da longa espera, imposta pelo monopólio das patentes 
e da manipulação mediática, que permitem valorizar ex-
ponencialmente empresas pequenas, através de notícias 
“preparadas” e nunca confirmadas. Até a Tilray anuncia 
ao mundo que não paga impostos em Portugal, por isso 
devem investir neles para não pagarem taxas na UE. O 
valor em bolsa aumenta extraordinariamente a cada vez 
que lançam rumores na net, tipo fusões, parcerias, des-
de a Coca Cola a muitos outros e mesmo quando nada 
se verifica, ninguém quer saber. Cá, bastou irem buscar, 
mais um “ministro na reforma” um tal Jaime Gama e 
neste “bananal”, abrem-se as portas todas. Até José Se-
guro está numa empresa de canábis.

Os países que mais evoluíram e lideram hoje a caná-
bis em termos mundiais, foram aqueles que foram bus-
car os activistas que mais se destacaram na luta pela 
sua reforma legal e que durante as últimas décadas 
mais conheceram e desenvolveram as novas vias de se 
regular, cultivar, gerir e consumir canábis responsavel-
mente. Logo, beneficiaram de um know-how extrema-
mente valioso, que lhes permitiu desenvolver soluções 

CANÁBIS 
FARMACÊUTICA
 vs  
CANÁBIS  
CIVIL

por Jorge Roque.  
Activista Legal 
Internacional

mais avançadas e mais rapidamente que os outros.
Portugal, pelo contrário, limitou-se a insistir no obso-

leto “academismo analfabeto”, quando hoje, não é nas 
universidades que reside 
o conhecimento mais ino-
vador, mas sim em quem o 
desenvolve e lidera o tema 
a nível mundial. E assim se 
entregou a canábis às velhas 
instituições médicas, sus-
tentadas pelas companhias 
farmacêuticas estrangeiras. 

Não se iludam, não é a ca-
nábis dita medicinal que as 
farmacêuticas querem, esse é apenas um esquema para 
conseguirem o monopólio, ultra trilionário que só a ca-
nábis recreativa oferece. É que se fosse, há muito que 
seria usado medicinalmente, tal como o ópio ou a coca. 
O que realmente interessa é o que é consumido, porque 
esse sim, é que oferece as maiores fontes de receita da 
actualidade. Afinal, muitos milhões de cidadãos adultos 
no mundo inteiro querem canábis! Por isto mesmo con-
trolam, pressionam, corrompem, falsificam relatórios, 
condicionam pesquisas, mas, acima de tudo, atrasam a 
sua legalização.

Um recurso tão valioso e importante como a canábis 
exige muita inteligência e nenhuma ingenuidade, pois 
estamos a concorrer com os poderes mais gananciosos 
do mundo, capazes de tudo para conseguirem a “última 
corrida ao ouro”. 

Portugal é o país Europeu com características mais 
privilegiadas, acesso a todo o mercado da UE e as me-

lhores condições para cultivar ao ar livre, o que permi-
te reduzir enormemente os custos de produção. Possui 
um dos melhores sistemas mundiais de redução de da-

nos e protecção da saúde nas 
drogas.

Ou seja, é o país mais in-
dicado para criar todo um 
sistema evoluído, capaz de 
proteger o interesse do cida-
dão consumidor e o interes-
se do Estado. Deve regular 
urgentemente o consumo, 
o acesso e o cultivo do ca-
nábis, afirmando o interesse 

do país, sem se rebaixar às farmacêuticas estrangeiras.
Criar espaços de consumo e distribuição da canábis, 

de forma a cumprir o acesso apenas a adultos e os re-
quisitos legais exigíveis, assegurando a qualidade da 
substância, a protecção da saúde do consumidor, per-
mitindo que este tenha um consumo controlado e re-
cebendo o apoio e assistência em contacto com institui-
ções como o SICAD.

Portugal não legalizou a canábis, pelo contrário, ape-
nas beneficiou o interesse farmacêutico, que nada tem 
a ver com os direitos dos cidadãos que a utilizam e o 
fazem com responsabilidade!

Todos os cidadãos que lutam pelo direito de consu-
mir canábis legal e civilizadamente, devem parar ime-
diatamente de se deixarem enganar com a canábis far-
macêutica, dita medicinal, porque estão a prejudicar o 
seu interesse, a desistir do seu direito, da sua força e a 
adiar indefinidamente a essência da sua causa! C

CRÓNICA INTERNACIONAL

Portugal não legalizou a canábis, 
pelo contrário, apenas beneficiou o 

interesse farmacêutico, que nada tem 
a ver com os direitos dos cidadãos 

que a utilizam e o fazem com 
responsabilidade!
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Pedro Andrade tem 41 anos 
e foi nadador-salvador 

até aos 28, altura em que 
foi atropelado e ficou 

paraplégico. Pedro sofre de 
espasticidade, resultado da 

lesão medular, e encontra 
na canábis o alívio que 

não conseguiu com outros 
medicamentos. Mas encontrar 
a canábis de que precisa não é 
fácil e desde o mercado negro 

ao auto-cultivo já passou 
por todo o tipo de situações. 
Saiba um pouco mais da sua 

história de resiliência.
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PEDRO ANDRADE

A tua vida mudou radicalmente aos 28 anos, após 
um acidente de viação. Como foi o processo de 
adaptação à tua nova condição de paraplégico?
Foi uma adaptação muito difícil. Era saudável, indepen-
dente e competente o suficiente para poder trilhar o 
meu caminho. Tinha sonhos e ambições como qualquer 
um e de repente vi, não só todos os meus projectos pes-
soais a ruir, como a ser obrigado a viver com um corpo 
novo, desligado, dormente, dorido. Foi um processo de 
13 meses seguidos de internamento em 3 unidades hos-
pitalares diferentes, seguidos de tempo de adaptação 
às novas rotinas da vida diária, já no exterior. Enfim, o 
processo de adaptação para quem, como eu, sofre uma 
lesão medular definitiva, decorre ao longo de toda a res-
tante vida e sem que muitas vezes chegue a ser concluí-
do em pleno.
Que medicação tiveste que tomar e quanto tempo 
demorou a tua reabilitação?
Nos 13 meses de internamento, a medicação que tomei 
foi diversa, no sentido de debelar uma série de proble-
mas de saúde derivados do acidente de viação. Para o 
trato vesical, aparelho digestivo, condição psicológica, 
situação hematológica, dor, espasticidade, espasmos e 
clónus crescentes, foram várias as razões que me che-
garam a fazer tomar 20 comprimidos por dia, às vezes 
acompanhados de injectáveis e outros.
Quando e como é que descobriste que a canábis te 
podia ajudar? Já a tinhas consumido antes? 
Tinha consumido canábis durante vários anos, com âm-
bito recreativo e lúdico. As experiências tinham sido po-
sitivas até ao momento em que, por percepção pessoal, 
relações afectivas e questões profissionais, me afastei do 
consumo. À data do acidente, em 2007, já não usava ca-
nábis ou derivados havia dois ou três anos. Descobri que 
a canábis me poderia ajudar, nomeadamente ao nível da 
dor neuropática e da espasticidade logo no primeiro in-
ternamento de quatro meses no Hospital de São José, em 
Lisboa. Aí, enfermeiros especialistas de reabilitação co-
mentavam-me, em jeito de brincadeira, à medida que os 

sinais de espasticidade aumentavam: “fumas um charro 
que isso passa”. Intrigado, comecei a indagar e a con-
firmar que havia já certezas sobre o assunto, nomeada-
mente nos Estados Unidos, Canadá e Israel.
Confirmei os rumores depois, durante o internamento 
em Alcoitão, durante 4 meses. Aí, havia inclusivé pa-
cientes que consumiam e que não o escondiam, o que 
para alguns deles gerou até problemas com o Hospital. 
Cerca de um ano de internamento passado e pouco 
antes de ter alta hospitalar, uma vez mais após uma 
insinuação semelhante por parte de uma conceitua-
da médica fisiatra, decidi experimentar pela primeira 
vez após a lesão medular. Assim, num fim de semana 
em que estava de treino às condições do lar, um amigo 
espanhol de visita trouxe-me um pouco de canábis de 
qualidade controlada e a experiência foi inesquecível. 
E, até ver, inigualável. O relaxamento muscular foi bru-
tal e um corpo espástico tornou-se plástico num ins-
tante! Os meus pais foram testemunhas oculares das 
primeiras ocasiões e era difícil de acreditar o quão fle-
xíveis ficavam os membros inferiores.
De que maneira tomas a canábis e em que sinto-
mas te ajuda?
Sobretudo uso a canábis fumada, com o prejuízo que 
o fumo acarreta. Já sendo fumador 
de tabaco há muito tempo, confes-
so que a adaptação à vaporização 
não vem sendo fácil. A canábis, 
além de me aliviar grandemente a 
espasticidade, espasmos e clónus, 
ajuda-me no alívio da dor. Descobri 
também, ao longo do tempo, que os 
benefícios do uso na minha condição geral, psicológica 
e emocional, suplantam os efeitos negativos que daí po-
deriam advir.
Como é que fazes para obter a canábis que conso-
mes? Tens alguma garantia de qualidade daquilo 
que compras?
Na verdade, limito-me a fazer como qualquer outro 
consumidor de canábis, que não para fins medicinais. 
Sou obrigado a recorrer ao mercado negro, sem qual-
quer controlo da qualidade do que compro e, por ve-
zes, sujeitando-me desnecessariamente a situações de 
algum risco, além de incorrer na ilegalidade. Em alter-
nativa, já tentei plantar algumas vezes, com todos os 
condicionalismos que daí advêm. Sou paraplégico e não 
tenho ninguém que me ajude, pelo que as hipóteses de 
sucesso são sempre reduzidas. Como se não bastasse 
incorrer uma vez mais na ilegalidade, até do amigo do 
alheio tenho que recear, pois da última vez que plantei 
canábis, roubaram-me as plantas!
No caso do auto-cultivo, como é que te informaste 
para saber como plantar? Como é que correram as 
primeiras experiências?
Fui obtendo informação pela internet e alguns conse-
lhos de amigos. Fui também ganhando alguma expe-
riência empírica. Essas experiências decorreram sem-
pre com muito stress, condicionalismos e limitações de 
várias ordens. Ainda assim, ter algum controlo sobre 

o que estava a plantar, 
a cuidar e a colher para 
usar, deu-me alguma 
satisfação.
Tinhas ou tens medo 
de plantar, uma vez 
que é ilegal?
Medo, receio, precau-
ção, responsabilidade, 
hombridade. Chame-se 
o que se quiser, não quero ter qualquer tipo de proble-
ma com a justiça por utilizar uma planta como medica-
mento. Uma planta que, por comparação aos primeiros 
anos dos 20 comprimidos por dia, me faz agora tomar 
poucos medicamentos e que nada têm a ver com as 
questões de espasticidade e dor já referidas. Apesar de 
não suprimir estes sintomas, a canábis ajuda na sua re-
dução e controlo.
Preferes plantar ou recorrer ao mercado paralelo? 
Porquê?
Neste momento nem prefiro um, nem outro, pelos vá-
rios motivos que já descrevi. Vive-se em Portugal uma 
situação paradoxal, que é a de um medicamento ser 
aprovado legalmente para uso controlado, mas ao mes-

mo tempo estar totalmente indispo-
nível no mercado. Sendo sinistrado 
de trabalho, o que eu preferia mes-
mo era poder recorrer à seguradora 
responsável pelo meu caso clínico no 
que toca ao fornecimento deste me-
dicamento.
Quais são as variedades que mais 

utilizas para controlar a espasticidade? Recorres 
a sementes específicas? Como controlas o teor de 
THC?
Quando plantei, recorri ao mercado de sementes ho-
landês, legal e regulado. Compro sementes de estirpes 
híbridas estáveis, antigas e conhecidas, com teores de 
THC e CBD equilibrados. Como é óbvio, não tenho 
forma de saber exactamente os teores finais presentes 
numa planta, mas numa plantação cuidada de uma es-
tirpe controlada consegue-se saber razoavelmente o 
que se colhe. Além do mais, embora sendo mais comple-
xo, também se consegue ter um controlo mínimo sobre 
os factores biológicos que acometem a planta.
Que quantidade precisas de utilizar por mês e que 
custos representa para ti?
Torna-se difícil de responder, porque as quantidades 
usadas e os preços são variáveis. No entanto, tentando 
estabelecer uma média, eu diria que 2 gramas ao dia, a 
um custo de 10 euros cada grama. 
Como vês a legalização da canábis para fins medi-
cinais e de que forma achas que pode beneficiar os 
pacientes em Portugal?
Acredito que possa beneficiar grandemente uma larga 
franja de doentes de inúmeras patologias diferentes 
logo que, sobretudo a comunidade científica e médica, 
lhe dê o devido crédito. Sei que a legalização da canábis 
para fins medicinais é um passo civilizacional que vai 

A VOZ DOS PACIENTES

“Não quero ter 
problemas com a 
justiça por utilizar 
uma planta como 
medicamento”

Sou obrigado a recorrer 
ao mercado negro, sem 
qualquer controlo da 

qualidade do que compro

por Laura Ramos
fotos Tommy L. Gomez
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muito para além da simples descriminalização de uma 
substância vegetal e sei que uma vez disponível no mer-
cado nacional, como a Lei n.º 33/2018 preconiza, mui-
tas pessoas em Portugal a utilizarão. Estou certo que 
com a legalização da canábis para fins medicinais, des-
de logo, o preço de custo e qualidade podem ser muito 
mais reduzidos para os pacientes do que actualmente 
ditados pelas leis do mercado negro.
Portugal já tem várias empresas de canábis medici-
nal licenciadas. O que esperas destas empresas e que 
produtos gostarias de ver aprovados no nosso país?
No geral, espero que façam o que 
vêm fazendo noutros países, que 
advoguem e ajudem na introdu-
ção destes produtos no mercado. 
Sabemos que se trata de mais uma 
área de negócio com muito po-
tencial. Negócio outrora obscuro, 
ilegal e que agora será regulado, 
controlado. Dessa forma, gostaria de poder ver intro-

duzidos vários tipos de in-
florescências ou flores de-
sidratadas com diferentes 
quantidades das principais 
moléculas presentes na ca-
nábis como THCA, CDBA 
e CBCA. Gostava ainda de 
ver outros produtos como 
óleos, resina e sprays de 
CBD, THC e de CBD/THC, 
ou comestíveis de vários 
tipos, como as manteigas, 
bolachas ou outros, tal 
como já se verifica noutros 
países.
Como vês a actuação do 
Estado na protecção dos 
doentes? Qual é o seu papel 
actual e qual deveria ser? 
Julgo que o Estado, tendo 
dado o passo inicial da le-
galização, deveria agora 
tratar de assegurar que 

a lei e a sua regulamentação se cumprem o mais rapi-
damente possível. Para tal, além da agilização de pro-
cessos burocráticos que parecem subsistir, o Estado 
poder-se-ia mesmo substituir ou acompanhar em para-
lelo o sector privado na criação destes produtos. Não o 
fazendo, deve assegurar o bom acesso dos doentes às 
substâncias que vierem a estar disponíveis, através de 
mecanismos que garantam uma verdadeira capacidade 
de compra por parte dos doentes. Ter uma lei esoteri-
camente aprovada e guardada na gaveta não beneficia 
a imagem do Estado, acreditando que a ele cabe o pa-
pel determinante na protecção da saúde em geral e dos 
doentes em particular.
Como vês o papel dos médicos e dos profissionais de 
saúde em relação ao tema da canábis? Notas que ain-
da existe preconceito?

Vejo o papel desta classe como fulcral e noto que ainda 
há muito preconceito, desconhecimento e até, alguma 
obstaculização premeditada. Creio que o caminho con-
trário terá de ser trilhado pela própria classe em benefí-
cio da sociedade. Interligando com a pergunta anterior, 
ao Estado caberia também o papel de mobilizar e pre-
parar os profissionais de saúde em relação ao tema da 
canábis medicinal.
Concordas com a legalização da canábis para fins 
recreativos? Porquê?
Sim, já que por princípio discordo da teoria proibi-

cionista e conheço bem os seus 
fundamentos. Por outro lado, os 
exemplos concretos que temos das 
últimas décadas a nível mundial 
mostram não só o insucesso da-
quela teoria, como os benefícios 
da visão oposta. Ainda assim, temo 
pelo potencial comercial que tal 

área de negócio possa despoletar e com isso provocar 
efeitos perniciosos em torno desta planta em concreto 
e de uma visão liberalizada e regulada da sociedade no 
geral.
Achas que o cultivo da planta deveria ser autoriza-
do a qualquer pessoa? Porquê?
Num ambiente de canábis legalizada e regulada para 
consumo recreativo ou lúdico, acho que sim, que o au-
to-cultivo deveria ser autorizado, com certas restrições, 
sob pena desse mesmo consumo poder ficar restringido 
a espaços, ambientes, agentes, fornecedores ou marcas 
muito específicos. Seria a forma de evitar monopólios. 
Por outro lado, o Estado continuaria a ter várias formas 
de controlar esse cultivo autorizado, através do licen-
ciamento, taxação, fiscalização, etc.
Por último, que conselho darias aos jovens que 
querem consumir canábis? 
Da mesma forma que daria o conselho para não beber 
a um jovem que se quisesse embebedar, assim faria di-
zendo a um jovem que se quisesse “ganzar” para não 
consumir canábis. Julgo que num ambiente regulado 
se conseguem controlar melhor esses impulsos experi-
mentalistas próprios da juventude. Em 2000, na Ho-
landa, de visita a uns amigos, vi um outdoor publici-
tário enorme à porta de uma escola que me intrigou. 
A fotografia mostrava um meio campo de basquetebol 
onde despontavam uns jovens atléticos. Na bancada um 
grupo de raparigas observava-os atenta e interessada-
mente. Do canto de onde era tirada a fotografia, ence-
nada, estava um grupo de jovens envoltos numa nuvem 
de fumo, rodeados de parafernália relativa ao uso de ca-
nábis, com ar sonolento e absorto. Por baixo dizia num 
holandês de letras garrafais: “Agora tu Escolhes Qual é 
o Lado Cool”… A Holanda é, desde as décadas de 70 e 
80 do século passado, dos países europeus com menor 
consumo de canábis e derivados nas suas faixas etárias 
mais jovens. O conselho a um jovem de 15, 16 ou até 
de 18 anos seria sempre o de que haverá uma altura de 
maior maturidade na sua vida para experimentar essa 
planta tão especial que é a canábis. C

O relaxamento muscular 
foi brutal e um corpo 

espástico tornou-se plástico 
num instante!
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A canábis é a substância ilícita 
mais consumida em Portugal. 
Independentemente dos fins que 

motivam as pessoas a consumir esta 
substância (recreativos, medicinais, ce-
rimoniais, etc.), são vários os benefícios 
que lhe são atribuídos: efeitos relaxantes, 
aumento da criatividade, regulação do 
apetite e do sono, alteração da perceção, 
abstração das preocupações do trabalho, 
etc. Contudo, como qualquer outra subs-
tância, o seu consumo apresenta riscos, 
que podem ser drasticamente reduzidos 
através de estratégias simples. Neste ar-
tigo, apresentamos algumas dicas que 
podes utilizar para fazeres um consumo 
mais seguro.

EVITA PRENDER O FUMO
O ritual de dar um bafo e suster a respi-
ração durante algum tempo para o char-
ro “bater mais” não passa de um mito ur-
bano. Na prática, além de não potenciar 
os efeitos da canábis, visto que o THC é 
absorvido muito rapidamente, o sistema 
respiratório fica exposto a uma maior 
quantidade de toxinas que podem irritar 
os teus pulmões.

REDUZ O USO DE TABACO. 
O tabaco é uma das substâncias com 
maiores riscos para a saúde, pelos seus 
efeitos lesivos para o sistema respira-
tório e imunológico. Se fumas canábis, 
evita misturar com tabaco, pois a maior 
parte dos danos resultam da combustão 
deste último, além de que corres o risco 
de desenvolver dependência de nicotina.  
Experimenta usar um vaporizador.

USA FILTROS DE ALGODÃO 
Ao contrário dos filtros de cartão, os fil-
tros de algodão retêm grande parte das 

toxinas presentes no tabaco, deixando 
passar o THC e reduzindo, por isso, os 
efeitos que procuras. O ideal é utilizares 
filtros de algodão, como os que são usa-
dos nos cigarros de enrolar (preferen-
cialmente extralongos), mas se optares 
pelos filtros de cartão escolhe papel sem 
tinta e não branqueado.

EVITA MÉTODOS DE COMBUSTÃO
Os vaporizadores são uma alternativa 
mais saudável que os cigarros/charros, 
pois não expõe os pulmões a tempera-
turas às elevadas e aos agentes tóxicos 
derivados do processo de combustão. A 
vaporização é bastante eficiente e con-
fortável, uma vez que aproveita uma 
maior quantidade de THC, tem melhor 
sabor e não deixa cheiro. No entanto, 
é importante que tenhas em atenção o 
tipo e a qualidade do vaporizador que 
pretendes utilizar. Recomendamos que 
optes por vaporizadores de erva em 
vez dos que utilizam líquidos com THC/
CBD, uma vez que estes ainda não estão 
regulamentados, dificultando o conheci-
mento sobre os componentes presentes 
no líquido. 

ARREFECE O TEU FUMO
Se usas um bongo para fumar, tenta ar-
refecer o teu fumo, utilizando água fria 
ou cubos de gelo no seu interior. Contu-
do, este método de inalação não permite 
o uso de um filtro de partículas que te 
proteja dos agentes tóxicos da combus-
tão, pelo que os danos respiratórios são 
ainda maiores do que quando se fuma 
um charro. 

PREPARA A TUA EXPERIÊNCIA  
(G)ASTRONÓMICA
Algumas pessoas optam por consumir 

CANÁBIS E REDUÇÃO DE RISCOS
PRIMEIRO ESTRANHA-SE,  
DEPOIS ENTRANHA-SE

preparações comestíveis de canábis. Se for o teu caso, 
é importante teres em conta que a experiência pode ser 
mais intensa, mais psicadélica e mais duradoura compa-
rativamente aos consumos fumados. Quando ingerida, 
a canábis demora mais tempo a fazer efeito (30-90m). 
Sê paciente, começa por uma dose mais baixa, e evita 
fumar canábis enquanto esperas pelos efeitos daquilo 
que comeste. Prepara o momento: reserva umas horas 
para que a experiência se desenrole, garante que estás 
num ambiente onde te sentes confortável e que tens 
snacks sem canábis para quando os munchies atacarem.

DÁ PREFERÊNCIA A PRODUTOS COM MAIOR 
PROPORÇÃO DE CBD PARA THC
A proporção das duas substâncias é importante, uma 
vez que o CBD modifica os efeitos psicoativos do THC. 
O THC é a substância ativa da canábis, responsável pelo 
“high” e pelos efeitos psicadélicos, mas também pelos 
maiores níveis de ansiedade, estimulação e dependên-
cia. Em contrapartida, o CBD funciona como regulador 
destes efeitos, sendo responsável pela sensação de rela-
xamento e tendo mesmo certas particularidades antip-
sicóticas e ansiolíticas.

NÃO TE ESQUEÇAS DOS CUIDADOS DE 
HIGIENIZAÇÃO
Passar a chama do isqueiro à volta do filtro ou no bocal 
do bongo/vaporizador não o desinfeta.
Verifica e segue as instruções de limpeza para o teu apa-
relho. Lava bem as mãos. Não partilhes ganzas/charros 
e, se o fizeres, tenta usar uma boquilha pessoal (podes 
encontrá-las em headshops) ou usar outros meios.

REFLETE SOBRE OS TEUS CONSUMOS
Quando existem usos frequentes, intensos e/ou conti-
nuados no tempo podem surgir efeitos desconfortáveis 
ou desafiantes para quem consome: ansiedade, apatia e 
falta de motivação para a realização de outras ativida-
des. Se este for o teu caso, pode ser interessante avaliares 
a tua relação com a canábis e, eventualmente, modifica-
res a forma como consomes.  A Kosmicare pode apoiar-
-te nesse processo. Temos disponível um espaço de apoio 
seguro, anónimo e confidencial, onde podes fazer as 
tuas perguntas, partilhar as tuas experiências e discu-
tir algumas estratégias para gerires os teus consumos.  

Escreve-nos para: consultas@kosmicare.org. C

por Kosmicare

A Kosmicare pretende 
contribuir para a redução 
dos potenciais riscos e 
maximização dos potenciais 
benefícios relacionados com o 
uso de drogas. 

Disponibilizamos um conjunto 
de serviços especializados 
na redução de riscos e 
minimização de danos 
associados ao consumo de 
substâncias psicoactivas: 
educação para o consumo, 

análise química de drogas 
(drug checking), consulta de 
apoio psicológico e redução de 
riscos e serviço de emergência 
psicadélica.

Para mais informação:
www.kosmicare.org
contact@kosmicare.org

Facebook, Instagram, Twitter, youtube, 
spotify  
@akosmicare
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Q uando falamos na lei de combate à droga em 
Portugal queremos referir-nos ao DL 15/93 de 
22 de Janeiro. Deste texto e no seu preâmbulo 

extraímos o seguinte excerto:
“...Tal instrumento de direito internacional pú-

blico visa prosseguir três objetivos fundamentais. 
Em primeiro lugar, privar aqueles que se dedicam 
ao tráfico de estupefacientes do produto das suas 
atividades criminosas, suprimindo, deste modo, 
o seu móbil ou incentivo principal e evitando, do 
mesmo passo, que a utilização de fortunas ili-
citamente acumuladas permita a organizações 
criminosas transnacionais invadir, contaminar e 
corromper as estruturas do Estado, as atividades 
comerciais e financeiras legítimas e a sociedade 
a todos os seus níveis. Em segundo lugar, adotar 
medidas adequadas ao controlo e fiscalização dos 
precursores, produtos químicos e solventes, subs-
tâncias utilizáveis no fabrico de estupefacientes e 
de psicotrópicos e que, pela facilidade de obtenção 
e disponibilidade no mercado corrente, têm con-
duzido ao aumento do fabrico clandestino de es-
tupefacientes e de substâncias psicotrópicas. Em 

terceiro lugar, reforçar e complementar as me-
didas previstas na Convenção sobre Estupefa-

cientes de 1961, modificada pelo Protocolo 
de 1972, e na Convenção sobre Substân-

cias Psicotrópicas de 1971, colmatan-
do brechas e potenciando os meios 

jurídicos de cooperação interna-
cional em matéria penal...” – ne-
grito nosso.

Vejamos que os objectivos da lei mais não eram do 
que uma transposição para o ordenamento interno 
português da Convenção em vigor desde 1972. Como 
se pode ver, o legislador tinha, de alguma forma e pas-
sadas duas décadas desde a entrada em vigor desse con-
junto de normas internacionalmente reconhecidas, a 
necessidade de regulamentar através de uma legislação 
nacional adequada ao contexto português e sua reali-
dade axiológico-jurídica.

Um estudo do Eurobarómetro realizado em 1997 
mostra que os portugueses percepcionam as questões 
relacionadas com a droga como o principal problema 

social do país. Três anos depois, em 2000, quando a 
nova lei de descriminalização do consumo de drogas 
começou a ser implementada, as drogas passaram a 
ocupar o 13º lugar na lista das questões sociais que 
maior preocupação causava aos portugueses. Uma me-
lhoria, portanto.

A lei de descriminalização do consumo de drogas em 
Portugal (Lei 30/2000) foi pioneira, pela forma como 
implementou alterações legislativas, descriminalizan-
do a posse de drogas, desde que ficasse comprovado 
que as doses na posse do consumidor seriam destinadas 
apenas ao seu consumo.

No que toca à canábis em concreto, desde logo o pro-
blema melhorou, claro, mas  apesar de não ser crime 
consumir canábis, podendo cada pessoa ter consigo 
cerca de 25 gramas de flores ou 5 gramas de haxixe, é 
proibido comprar e vender. Então, na vida real, de onde 
são oriundas as chamadas drogas leves?

Em termos judiciais, os processos foram tratados de 
forma muito mais orientada para a integração do toxi-
codependente, passando as decisões judiciais a tratar 
os arguidos não como a causa do problema mas como 
cidadãos que sofrem com o problema social da venda 
ilícita de substâncias perigosas e aditivas. Para os po-
líticos portugueses, a toxicodependência passou a ser 
encarada como uma doença que a lei deveria prevenir, 
e os toxicodependentes deveriam ser considerados, pe-
rante a lei, como doentes que necessitam de assistência 
e não como criminosos.

A política pensada foi orientada para dar resultados 
positivos, devendo abranger várias áreas que resultam 
na obtenção do escopo final, ou seja focar-se em vários 
aspectos como a prevenção, dissuasão, redução de ris-
cos e danos, tratamento e reinserção social.

Nos tribunais portugueses, vemos que a canábis con-
tinuou a liderar os casos de condenação com uma dife-
rença muito considerável para as restantes substâncias. 
Percebemos que no nosso país os tribunais e os seus 
decisores podem ter critérios de decisão divergentes, 
bastando para isso que tenham percepções distintas 
acerca do ilícito ou da substância.

Vai para além do julgador que, face a uma lacuna na 
Lei 30/2000, se continuem a condenar pessoas em Por-
tugal por consumo de droga, com aplicação de penas de 

por Margarida 
Leitão Ferreira

Advogada

A LEI DA DROGA EM PORTUGAL  
E A SUA APLICAÇÃO 
Orientações legislativas

prisão. Na verdade, através dos relatórios do SICAD 
verificamos que, desde 2011, têm sido acusadas por 
ano duas a três mil pessoas por crimes relaciona-
dos com drogas e dessas 1900 a 2500 resultam em 
condenação.

A maioria das condenações são por crime de 
tráfico, mas desde 2015 podemos atestar que as 
condenações por consumo têm aumentado consi-
deravelmente. Estes crimes estão em cerca de 80% 
associados à Canábis.

A maioria das pessoas são condenadas por tráfi-
co (1500 a 2000), mas desde 2015 têm aumentado 
as condenações por consumo, que foram subindo 
da casa das quatro centenas até chegarem a 774 
em 2018. A grande maioria (82%) dos consumos 
sancionados são de canábis. A maioria dos consu-
midores são condenados com multas (689), mas o 
relatório refere que 53 foram condenados a prisão 
com pena suspensa e onze a prisão efectiva.

Daqui extraímos que Portugal continua a 
aplicar a lei e a praticar a condenação de pes-
soas por consumo de droga apesar de, supos-
tamente, ter descriminalizado esse consumo. 
Este contrassenso legal tem a sua génese numa 
lacuna jurídica que tem gerado debates entre 
juristas. 

A lei 30/2000 descriminalizou o consumo, aqui-
sição e detenção de drogas para consumo próprio, 
mas apenas para quem fosse encontrado com “a 
quantidade necessária para o consumo médio in-
dividual durante o período de dez dias”, ou seja, 
quem fosse apanhado na posse de quantidade para 
mais do que 10 dias de consumo, ficaria num lim-
bo jurídico que a lei não definia. Perante decisões 
de sentido contrário nos tribunais, um acórdão do 
Supremo Tribunal de Justiça acabou por escolher 
a terceira vertente: quem for encontrado com mais 
de 10 doses de consumo diário incorre no crime 
de consumo de droga. Apesar das discordâncias, o 
acórdão 8/2008 do STJ foi aprovado, fez jurispru-
dência e abriu assim de novo a porta para os tribu-
nais condenarem pessoas pelo crime de “consumo 
de droga”. Embora muitos não o façam, alguns fa-
zem, e as condenações têm crescido, ultrapassando 
agora as sete centenas. Segundo o relatório anual 
do SICAD, “em cerca de 98% das condenações por 
consumo em 2017 foi feita a referência expressa a 
este Acórdão”.

Entre os que se opuseram a esta subversão do 
princípio de descriminalização do consumo, alguns 
consideraram que seria necessária uma alteração 
da lei para retirar o alçapão jurídico que levou à 
situação actual. O juiz conselheiro (isto é, do STJ) 
Eduardo Maia Costa, autor do livro de 1998 “Direi-
to Penal da Droga - Breve História de Um Fracasso”, 
criticou em Fevereiro, no blogue Sine Die, as 723 
condenações por consumo de droga como “o mais 
elevado número de sempre”. 

O acórdão do STJ 8/2008 continua a fazer 
estragos. Em declarações ao DN, o juiz 
Eduardo Maia Costa afirmou que a solução 
é “esclarecer a questão por via legislativa, 
considerando de uma vez por todas revogado 
o artigo 40º da Lei 15/93”, a lei anterior que 
criminalizava o consumo e que foi recuperada 
em parte pelo acórdão.

João Goulão, presidente do SICAD e rosto 
principal da política de descriminalização 
desde 1999, critica também o “entendimento 
enviesado da legislação: o objectivo era que 
não acontecesse que o consumo levasse à 
condenação”, acrescentando que “se calhar é 
boa altura de repensarmos isto e aperfeiçoar a 
lei, retirando essa lacuna”.

Respondendo à questão que colocámos atrás: de 
onde provém a canábis para uso adulto, vulgar-
mente designado como uso recreativo? Depende 
exclusivamente da oferta do mercado negro, fruto 
do tráfico, pois em 
Portugal não exis-
tem locais como 
coffeeshops, autori-
zados na Holanda, 
ou clubes sociais 
de canábis, como 
os regulamentados 
em Espanha, onde 
se possa comprar e 
utilizar canábis em 
segurança, com um 
mínimo de qualida-
de e contribuindo 
para a economia legal, através do pagamento de 
taxas e impostos.

E O QUE SÃO, AFINAL, AS LOJAS DE CANÁBIS 
QUE JÁ ABRIRAM EM VÁRIAS CIDADES DE 
PORTUGAL?

São espaços apelidados de “Cannabis Light”, que 
reivindicam o direito a vender produtos derivados 
do cânhamo industrial, ricos em CBD e com menos 
de 0,2% de THC. Apesar de a Comissão Euro-
peia já ter reconhecido que o CBD não é um 
narcótico, no nosso país essa legislação não 
existe ou não é reconhecida, e estas lojas 
ainda sofrem muitas represálias por 
parte das autoridades, como a Po-
lícia Judiciária ou a ASAE. 

Assim se conclui que, além da 
urgente revogação do artigo 40º 
da Lei 15/93, é necessário clarificar a zona cinzenta 
onde o CBD se encontra, e em bom rigor, torna-se 
evidente que toda a legislação baseada na proibição 
deve ser repensada. C

CRÓNICA NACIONAL

A maioria das 
condenações são por 
crime de tráfico, mas desde 
2015 podemos atestar 
que as condenações por 
consumo têm aumentado 
consideravelmente. Estes 
crimes estão em cerca de 
80% associados à Canábis.
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O Ergot ou esporão do centeio (Claviceps purpu-
rea), é um fungo que parasita este cereal, con-
taminando os seus grãos. Na ingestão de fari-

nha contaminada com grãos ergotizados o organismo 
sintetiza ergotamina, resultando em efeitos alucinogé-
nicos e contracção dos vasos sanguíneos (vasoconstri-
ção). Os efeitos alucinogénicos imediatos estão na base 
da descoberta do LSD a partir do Ergot, por Albert 
Hofmann em 1943. Já o efeito a longo prazo do envene-
namento por Ergot é denominado por ergotismo, uma 
fatal doença cujas epidemias marcaram a história me-
dieval Europeia e não só.

Os sintomas de ergotismo incluem 
convulsões, perda de consciência, 
periferias do corpo pálidas, pouco 
irrigadas e sem sensibilidade, ede-
mas, etc. A doença pode avançar 
para gangrena seca, com a perda 
de membros ou, pior, afectar a zona 
abdominal, levando a coma e mor-
te. Esta doença era na Idade Média 
conhecido como “Foga Sagrado” ou 
“Fogo de Stº António”, santo egíp-
cio, padroeiro das vítimas destas epidemias, tendo os 
monges da ordem deste santo ajudado as vítimas, in-
cluindo com dietas livres de centeio.

Curiosamente ou não, desde há muito tempo que 
o centeio é conhecido como o cereal dos pobres, não 
sendo tradicionalmente consumido pela alta nobreza. 
É muito provável que a possibilidade de contrair er-
gotismo tenha contribuído muito para esta diferença 
nos cereais consumidos por uma e outra classe social. 
Apesar de já ser conhecida há muitos séculos, o desco-
nhecimento da maioria da sociedade acerca desta epi-
demia pode ter levado a interpretações místicas acerca 
da mesma, o que até se subentende nas denominações 
que lhe eram atribuídas. 

A análise de registos históricos demonstrou uma 
grande coincidência entre os Verões mais húmidos, 
mais propícios a surtos de ergotismo, e as fases mais 
intensas de “caça às bruxas” e de maior número de con-
denados à morte por “bruxaria”. No célebre episódio 
das Bruxas de Salém, ocorrido em 1692/93 nos Estados 
Unidos, os sintomas tomados na altura como “posses-
são demoníaca” em tudo se assemelham aos de um sur-
to de ergotismo convulsivo, extremamente provável 
nessa região e época.

Existem indícios que tenha havido uso ritual des-
te fungo, pela ingestão de bebidas a partir do mesmo, 
havendo quem especule que fosse esta a substância 
presente nos Mistérios Eleusianos, rituais de iniciação 
espiritual, praticados na Grécia Antiga. Porém não é 
possível provar que fosse esta a substância presente 
as bebidas que os iniciados tomavam. Havendo muitas 
outras hipóteses igualmente plausíveis. De qualquer 
modo, existe uma referência assíria ao Ergot que data 
do século VI a.c., identificando-o correctamente como 
uma praga cerealífera. 

Apenas no século XIX a ciência moderna identificou 
o Ergot mas mesmo assim outros sur-
tos epidémicos aconteceram depois 
disso, tendo o último surto na Euro-
pa acontecido em 1951, em França, 
tendo provocado 4 mortes e têm con-
tinuado a acontecer em países menos 
desenvolvidos, como na Etiópia em 
2001. 

O uso de pequenas 
doses de Ergot para 
apressar a saída de 

um feto do útero, induzindo aborto ou 
não, e para estagnar a perda de sangue 
pela mãe, é historicamente muito antigo. 
Actualmente, além desse uso, o Ergot é 
também usado em medicamentos contra 
enxaquecas.

O “Fogo Sagrado” ou “Fogo de Santo 
Antão” ou “A tentação de Santo Antão” 
(tríptico, óleo sobre madeira 131,5 x 225 
cm), inspirou obras de arte ao longo da 
história. A mais conhecida são os pai-
néis a óleo, dos inícios do século XVI, da 
autoria do holandês Hieronymus Bos-
ch. Denomina-se “A tentação de Santo 
António” (tal como a versão posterior 
de Dali). No original de Bosch habitam 
numerosos pormenores do domínio do 
fantástico, resultando num cenário in-
trigante e delirante, na qual se destaca 
por contraste a postura serena de Santo 
Antão.

Este famoso quadro encontra-se no 
seu original no Museu Nacional de Arte 
Antiga, em Lisboa. C

O ERGOT

Os efeitos 
alucinogénicos imediatos 

estão na base da 
descoberta do LSD a 
partir do Ergot, por 

Albert Hofmann em 1943

----
Museu Nacional de Arte Antiga
http://museudearteantiga.pt/ 
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te para as pessoas serem menos ignorantes, e é nessa 
qualidade que eu estou aqui, para eu próprio ser menos 
ignorante e tentar contribuir um bocadinho para que 
as pessoas também sejam menos ignorantes. Outra ra-
zão é que eu não gosto de “arrotar postas de pescada” 
sobre matérias que eu não sei. Sobre esta matéria eu 
também não sou propriamente um conhecedor amplo, 
mas tenho o que eu posso acrescentar a este diálogo, 
que é de alguma maneira representar um consumidor 
de canábis, que está integrado na sociedade, que tem 
filhos e que trabalha desde sempre, que paga os seus im-
postos e que tem amigos que lhe mostram que até está a 
conseguir dar conta do recado. Portanto, nesse sentido, 
também estou a exercer o meu dever cívico e direito 
constitucional de poder assumir, e não ter vergonha de 
assumir, aquilo que sou e aquilo que represento na so-
ciedade.
Desde quando consomes canábis?
Consumo desde os 16 ou 17 anos, 
não sei precisar. A canábis teve na 
minha vida, e tem tido sempre, um 
papel ambivalente. Ou seja, eu gosto 
de estabelecer os paralelos básicos 
antes das especificidades, e como 
toda a gente sabe, existe o bom vi-
nho e o mau vinho. E esse bom ou 
mau vinho depende mais da pessoa do que do copo. 
Claro que também é preciso perceber que se houver 
muitos copos começa a depender menos da pessoa e 
acho que é isso que é preciso as pessoas perceberem, 
para não se estigmatizar as coisas. E eu, na minha vida, 
não posso esconder a parte recreativa e o bem que a 
canábis me proporcionou, assim como muitas outras 
coisas. Não me posso esquecer também de registar que 
sou uma pessoa que cresce e que encontra o lugar para 
as coisas na sua vida e por isso não posso negar, eviden-
temente, que as coisas não são inócuas. Ou seja, não é 
Deus nem o Diabo, é preciso que as pessoas percebam 
aquela frase “o inferno somos nós”, que tem a ver com a 
forma como a gente encara as coisas. Se a gente for de 
alguma forma secretista e se tivermos medo de abor-
dar as coisas, não conseguimos dar um enquadramento 
real. E esse secretismo não defende ninguém, pelo con-
trário, é a causa pela qual as pessoas depois não conse-
guem enquadrar o que se passa nas suas próprias vidas. 
Eu aqui há uns dias fui falar à escola Soares dos Reis e 
no fim da conversa uma das perguntas que surgiu foi 
“qual é o papel das drogas nos ofícios criativos”? E isso 
é uma pergunta que importa fazer.
Por acaso também tínhamos essa pergunta para te 
fazer.
E é bom que tenham, porque de facto é a consciência 
que tu tens que também não estás aqui nem a tentar 
dourar a pílula nem a fazer a apologia, tu queres que 
as coisas sejam esclarecidas. E aquilo que eu lhe disse, 
e que é aquilo em que acredito, foi que numa altura em 
que andava a exagerar, ainda que sem prejuízo signi-
ficativo para mim e para os outros, estava a sentir um 
bocado essa ameaça, quase como quando sais todos os 

dias à noite. Evidentemente que o teu corpo se vai res-
sentindo, e tu podes ter mais ou menos consciência dis-
so, e nesse momento senti um bocado aquela frustração 
e falta de confiança, de pensar porque é que existia. E 
havia uma questão que se punha na minha cabeça: “tu 
serias capaz de fazer as mesmas coisas sem essas subs-
tâncias?” E só o existir dessa pergunta é algo que eu 
não posso ignorar. 
A luz só se consegue em contexto de legalidade?
Eu acho que a luz está antes disso, é o que permite elimi-
nar a canábis e as coisas todas, porque a canábis é o que 
é e deve-se tentar que os miúdos tenham conhecimento 
das suas escolhas. Não é só importante, acho que não 
é uma informação honesta intelectualmente dizermos 
aos miúdos que a droga é má. Primeiro, eu não gosto 
de falar em droga, gosto de falar em substâncias, por-
que falar em drogas é uma visão muito redutora. Mas 
não dizer às pessoas que a droga é má é estar a tapar o 

sol com a peneira, é como dizer que 
a droga é boa, mas não se pode dizer 
que as substâncias também podem 
ser boas. Se não dissermos isso aos 
nossos filhos estamos a ser condes-
cendentes, estamos a achar que eles 
não têm a inteligência de pensar por 
eles. Eu não faço experiências com os 

miúdos, tenho muito cuidado e sou muito mais conser-
vador do que aquilo que gostaria de ser, mas respeito a 
minha ignorância. Há um princípio básico que eu gosto 
de seguir, que é: se eu tiver vergonha de mim eles tam-
bém vão ter, se eu 
tiver confiança em 
mim eles também 
vão ter E eu quero 
que eles percebam 
que quando se fala 
de drogas mais 
pesadas, como a 
cocaína, temos de 
explicar porque 
é que essa droga 
é perigosa, mas 
ao mesmo tempo 
não posso… se eles 
têm  curiosidade e 
me começam a fazer perguntas eu vou acabar por ter 
que falar do problema do traço, por exemplo. O traço é 
uma parte inerente ao comércio das substâncias e va-
mos por aí fora. Na canábis também existe adulteração 
e ninguém te diz qual é o momento a partir do qual 
tu começas a falar de certas coisas às crianças. És tu 
que tens de perceber e acho que tem muito a ver com o 
conhecer as pessoas e conhecer os teus filhos, tratá-los 
como pessoas pensantes e avaliar se eles de facto estão 
com essa curiosidade e vontade de verdade.
Mas nem toda a gente tem pais como nós, que têm 
uma postura mais aberta em relação às drogas. Ou 
seja, para quem não tem pais informados ou para 
a sociedade em geral, acreditas que a legalização 

ENTREVISTA

Manel     
  Cruz “Fiz uma das 

melhores músicas sob 
o efeito da canábis”

Manel Cruz dispensa apresentações. A sua relação com a canábis começou ainda na adolescência, na 
altura em que se juntou aos Ornatos Violeta, e até hoje tem variado na maneira e na intensidade com 
que a utiliza. Sem qualquer problema em assumir que fuma, Manel saiu do armário para falar sobre 
canábis com a Cannadouro Magazine.

Mais conhecido pela sua carreira nos Orna-
tos Violeta, Manel Cruz é membro das ban-
das rock Pluto e Supernada, além de ter um 

projecto a solo, Foge Foge Bandido. Natural de Vale de 
Cambra, Manel vive há muitos anos no Porto, onde fre-
quentou a Escola Artística de Soares dos Reis. A sua 
primeira paixão foi, aliás, a banda desenhada e só de-
pois se dedicou à música, trabalhando também como 
ilustrador e pintor. A canábis acompanha-o desde a 
adolescência, seja no processo criativo, seja apenas 
para relaxar à noite. Mas há semanas em que prefere 
não fumar.

Na situação da actualidade portuguesa e na tua 
vida em concreto, porque é que aceitas participar 
numa entrevista que tem como título "Tira a caná-
bis do armário"?
A razão pela qual aceito, antes demais, é transversal. 
Não é só por causa do assunto da canábis, porque eu 
não acho possível que as pessoas sejam esclarecidas 
sem estarem disponíveis para serem esclarecidas. Por-
tanto, têm que existir esses palcos e eles constroem-se 
não baptizando as pessoas de drogados, ou negacionis-
tas, ou seja lá o que for. O espaço de diálogo é o espaço 
que a democracia contempla para existir, precisamen-

TIRA A CANÁBIS DO ARMÁRIO

entrevista: João Carvalho e Laura Ramos 
fotos: Pedro Nascimento

Houve alturas em que 
também tenho que dizer 

que bati bastante mal 
com a canábis

Manel Cruz foi entrevistado no Zoom por Laura Ramos 
e João Carvalho
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da canábis traria melhores relacionamentos da ju-
ventude e das pessoas com as substâncias?
Eu acredito e até entendo o que dizes, mas os receios 
de cada pessoa, em cada circunstância social que vive, 
são diferentes. Uma mãe de um miúdo num bairro onde 
a droga está constantemente terá outro tipo de proble-
mas e de anticorpos em relação a esse assunto. Portan-
to, nesse contexto eu acho que sim, que a legalização da 
canábis contribui para uma sociedade mais equilibrada 
e se a canábis já cá está, é um facto: a gente vai tapar o 
sol com a peneira ou vai falar? Se vamos falar, temos 
que falar dos cuidados a ter, mas também do grande 
potencial da canábis a todos os níveis. Não podemos es-
quecer o potencial da canábis ao nível social e económi-
co, que também é algo que tem que se ter em conta. Não 
é só as pessoas estarem mais informadas no povo para 
terem uma atitude mais benéfica, mas também pressio-
nar os governos para uma realidade que, muitas vezes, 
seja por intervenção, seja por omissão, estão a ajudar a 
estigmatizar ou a viver na sombra. Por outro lado, não 
nos podemos esquecer que tivemos quase um século 
de proibição e de lavagem cerebral 
e que as pessoas não têm a informa-
ção que deviam ter. Vai ser neces-
sário algum tempo para as pessoas, 
que sempre cresceram a ouvir dizer 
que a canábis era uma droga e que 
leva ao consumo de outras substân-
cias, perceberem que a canábis é uma planta com po-
tencial medicinal e que é usada há milhares de anos.
Qual é o teu relacionamento com a canábis do pon-
to de vista profissional e criativo? 
Tenho uma relação com a canábis como qualquer outro 
relacionamento e isso também toca na questão do idea-
lismo. Ninguém vai para um casamento a achar que ele 
vai falhar, não é? É uma relação dinâmica e quando eu 
digo casamentos, são os relacionamentos humanos, e a 
minha relação com a canábis não acabou, esse relacio-
namento vai mudando comigo. Quando experimentei 
canábis, a minha reacção foi “Onde é que isto se com-
pra? Quero ter isto para o resto da vida!” Aconteceu-me 
o mesmo com o sexo e com outras coisas, claro, mas so-
mos miúdos e depois começas a perceber que também 
há mau sexo. No entanto, tudo vai desde momentos em 
que me quis refugiar naquilo, e que se calhar não devia, 
a momentos em que aquilo me serviu como um passa-
porte rápido para uma alienação que era difícil, que era 
estar concentrado no mundo. Quando uso a canábis 
para criar eu gosto de a encarar como uma ferramenta 
que a natureza me dá para abrir as portas da percepção, 
ou seja, para ir a outros sítios com a mente, que não 
conseguiria de outra maneira. São experiências que fa-
zes contigo próprio e das quais tiras as tuas conclusões. 
E houve alturas em que também tenho que dizer que 
bati bastante mal com a canábis. As pessoas não têm to-
das as mesmas reacções e têm que se conhecer a ponto 
de perceber o que é que cada substância faz em si. E eu 

que sou bastante intrincado na minha cabeça, sou pro-
penso a minhoquinhas, percebi também que o excesso 
de consumo da canábis aumentava a minhoca e criava 
um desequilíbrio entre a minhoca e as florzinhas. Aí, eu 
percebi que de facto deveria equilibrar esse consumo 
se o queria fazer, e acho que é essa a questão: se queres 
que essa substância faça parte da tua vida, respeita-a e 
integra-a na tua vida. E não te digo que já tenha con-
seguido isso, mas continuo a esforçar-me e fiz grandes 
melhorias, porque queria que a canábis fosse uma parte 
benigna na minha vida e extrair dela o melhor.  
A própria canábis também tem mudado muito, 
quando tinhas 16 anos certamente tinha teores de 
THC bastante mais baixos do que hoje. Tu notas 
que a canábis é mais forte ou que tens menos to-
lerância? E alguma vez praticaste o auto-cultivo 
enquanto forma de desobediência civil?
É nessas coisas que reside sempre a minha dúvida, se 
é mais forte ou se sou eu que tenho menos tolerância, 
mas de qualquer maneira a sensação empírica que te-
nho é que hoje em dia está mais forte. Em relação ao 

auto-cultivo, não muitos anos de-
pois de ter experimentado, houve 
um amigo que me deu umas 20 se-
mentes angolanas e eu nunca tinha 
pensado em cultivar, mas li um livro 
do Jack Herer - eu era um verdinho 
nesta coisa toda - e decidi pô-las na 

terra. E cresceram todas, parecia um infantário super 
harmónico e feliz. Depois passei-as para a primeira 
classe e fui pondo em vasinhos separados. E de repente, 
sem dar conta, o quinto andar da minha casa na Rua 
da Alegria no Porto estava com 20 pés de erva a chei-
rar por todos os lados! Foram outros tempos, coisas de 
puto. Tinha aquilo no meu armário, nessa altura tive 
muitos amigos e era uma galhofa lá em casa, ríamos 
muito e fomos todos muito felizes. Era a erva que fazia 
rir, mas claro que, com o passar do tempo, eu comecei 
a ter um bocadinho mais de dificuldade em rir. Há uma 
factura a pagar, mas imaginemos o que nos prejudica 
não ter um controlo sobre a qualidade.
E como é que fazes para garantir a qualidade da-
quilo que fumas?
Relacionando-me com gente que se interesse por isso, 
também a tentar minimizar os danos. Claro que é sem-
pre com as ferramentas que estão disponíveis, não tens 
a Deco, mas procura-se quem tem auto-cultivo e que 
tem um excedente para ajudar os amigos, digamos as-
sim. E gente que também me diz “olha estou a pensar 
em vaporizar porque faz mal o fumo do tabaco”. Eu não 
consigo, mas é muito fixe. É muito melhor, muito mais 
limpo. Existe uma comunidade que se informa e que 
tenta minimizar os danos, sim.
Como é o teu consumo actual de canábis? Fumas 
todos os dias?
Eu estou divorciado, estou uma semana com os meus 
filhos e uma semana sem. Quando estou com eles du-

O meu consumo desceu 
bastante, mas também 

ganhou valor. 
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Estava na Gafanha da Nazaré, em casa de um grande 
amigo, com os Ornatos, ainda meninos muito pequeni-
nos, a brincar às bandas. E foi uma maravilha de umas 
férias, que guardo na recordação, de fazer massa com 
atum, de brincar, rir e tocar. E naquele contexto apare-
ceu alguém e pronto, foi isso, como podia ter sido outra 
coisa. Começámos a beber as bebidas que o pai de famí-
lia tinha na adega e foi uma galhofa tremenda. Já era, an-
tes disso, a canábis foi só mais um elemento que entrou.
Depois, na evolução do teu consumo, houve mo-
mentos em que sentisses que fumar canábis não 
te fazia bem?
Sim, as tais minhoquinhas, a mania da perseguição, 
achares que o mundo está todo contra ti, que tu és me-
ga-complicado porque arranjas sempre… parece que 
tens sempre outra pessoa aqui… que ela já existe, antes 
da canábis (risos). Mas tens sempre uma pessoa a dizer-
-te "e então? e isto? e aquilo?" tipo o pica-pau, só que a 
questão é que essa pessoa pode ser uma amiga tua ou 
pode não ser, não é? És tu próprio, no fundo, que estás 
contra ti, mas a questão que às vezes estas substâncias 
nos dão é essa ideia esquizofrénica de que nós estamos 
a ser observados, porque nos fragiliza de certa maneira, 
o que não é necessariamente mau. Temos é que ver com 
quem e em que ambiente é que as vais consumir, porque 
tens de estar protegido. Essas substâncias fragilizam-
-te e, quando estás exposto, tanto podes ser protegido 
por um amigo que está lá, como pode haver alguém que 
aproveita para exercer outro tipo de características da 
natureza humana não tão construtivas. E muitas das 
vezes, tudo o que tu sentes não é mentira, apenas lhe 
deste uma ampliação que não sentirias se não estivesses 
naquele estado. Até levarias mais na boa, mas os jovens 
construíram muito menos defesas, menos alarmes. Eu 
agora já tenho os meus esquemas, começas a ter esses 
alarmes e não entras em pânico tão facilmente. Mas 
não tem só a ver com a pessoa, tem a ver também com 
a qualidade do que se consegue encontrar, que muitas 
vezes é contaminado sem saber com quê, sem saber que 
níveis de THC tem, e eu penso que com a legalização, 
havendo mais informação e mais programas de redução 

de riscos, os consumos podem ser muito mais informa-
dos e seguros.
Em contexto de legalidade podes ter no balcão 
de uma coffeeshop ou de um clube social um 
mostruário onde tens erva com mais ou menos 
THC e por aí fora, portanto acho que, mais ano 
menos ano, as coisas vão ser diferentes. Se calhar 
os nossos filhos ainda vão passar a adolescência 
na ilegalidade, mas certamente os nossos netos já 
vão ter a canábis acessível noutro registo, não é?
Exactamente João, e penso que é muito importante nes-
ta equação toda a estigmatização, ou seja, eu sei que, 
embora já me esteja um pouco borrifando para isso, não 
posso fazer nada contra o estigma. Ainda haverá muita 
gente que, se vir o meu depoimento, vai reduzir tudo a 
chamar-me um drogadito, e essa questão do estigma é 
muito importante.
Tu achas que isso ainda acontece? Enquanto 
músico e figura pública não tens um bocado o 
desconto, porque és um tipo bem-sucedido? 
Sim, tenho desconto. Tenho um desconto muito condes-
cendente, que a mim próprio me irrita, porque também 
eu sou um preconceituoso. É evidente que o precon-
ceito está presente nas pessoas todas, de formas dife-
rentes, numas mais passivamente - e eu acredito que 
seja o meu caso. É possível eu olhar para uma pessoa e, 
mesmo que eu não faça essa montagem intelectual, que 
eu próprio acho, para mim mesmo, olho para ela a fu-
mar charros e penso "este gajo só fuma cacete, também 
anda confuso". Esse mecanismo mental está em toda a 
gente. A importância desta entrevista impressa numa 
revista, mesmo estando as revistas físicas em vias de 
extinção, é que nos quiosques haja uma publicação em 
que tu apareces, que também tem a folha e que esta 
informação seja transmitida à sociedade. E eu tenho a 
noção desse meu papel, do lado bom de ser uma figura 
pública, mas também do facto de ter esse poder, que te 
gera uma responsabilidade. Por isso é que felizmente há 
pessoas como vocês, que estão a fazer esse esforço, por 
uma coisa que é um interesse comum. É uma responsa-
bilidade e agradeço-vos por isso também. C

rante a semana, é evidente que a minha aten-
ção é redobrada, tudo o que faço em casa tem 
uma influência neles e logo aí o meu consumo 
de erva vai mudar completamente, como é evi-
dente. Mesmo na semana que estou sem eles, 
chegou a acontecer um bocadinho o contrário, 
que foi  “agora não tenho responsabilidades, dei 
conta do recado, está tudo porreiro, e agora: 
mundo”. Mas o engraçado é que também essa 
semana me deu a conhecer o prazer do outro 
lado, de estar lúcido, sem a moca. Neste momen-
to o meu consumo é muito mais consciente, por-
que já não é só acerca de mim, tem a ver com os 
meus filhos, os meus amigos e tem a ver com a 
minha participação social e com o compromisso 
de tentar ser uma pessoa mais útil. Nem é uma 
pessoa melhor, é uma pessoa mais útil, e como 
tal tentas surfar no meio destas coisas todas. O 
meu consumo desceu bastante, mas também ga-
nhou valor. 
No teu processo criativo, na escrita da mú-
sica, ajudou-te de alguma forma?
Deve ter ajudado e deve ter prejudicado. Eu lem-
bro-me bem da moca que tinha quando estava 
a desenhar durante horas, 
quando era mais puto e era 
um nerd do desenho, esta-
va sempre a desenhar com 
uma grande moca. Eu antes, 
inclusivé, sem saber o que 
era masturbação, desenhava 
mulheres nuas. Ou seja, existe uma moca nas 
ferramentas que nós escolhemos para serem 
uma extensão do nosso cérebro. E quando a 
erva chega, ela cumpre outros papéis, mas pas-
sei uns tempos largos sem fumar. Fiz uma das 
melhores músicas sem fumar, mas também fiz 
uma das melhores músicas sob o efeito da ca-
nábis.
Queres dizer qual foi essa música sob o efeito?
Curiosamente, foi "Um tempo sem mentira". Não 
tinha nada a ver com isso, mas está tudo ligado. 
Não fiz isso porque estava sujeito às substân-
cias, elas estão aqui na mesma, a questão é que 
a maneira como eu o consegui foi outra. Agora, 
acho que há uma mensagem importante a dar 
às pessoas: há um encanto muito grande pelos 
gajos que já estiveram agarrados à heroína e os 
músicos que já tiveram problemas com drogas, 
os outros são todos uns meninos, e eu às vezes 
questiono-me como é que isso é algo digno de 
admiração? Eu não consigo aceitar que esses 
símbolos de coragem no mundo estejam assim 
tão trocados. 
Preferias ir a uma coffee-shop ou que 
houvesse um registo mais cooperativo, 
como os Clubes Sociais em Espanha? 
Não estou muito por dentro nem conheço as 
diferenças essenciais entre esses modelos. Con-

fesso que não sei, mas tem a ver com modelos 
económicos e com a protecção e segurança das 
pessoas, de que maneira vamos regulamentar e 
acompanhar esse processo todo o nível social. 
Até porque a canábis, se fosse legalizada, seria 
hoje uma coisa na sociedade e daqui a 20 anos 
seria outra. Ou seja, se isto acontecer vamos 
entrar num processo que não pode ser logo um 
processo de transformação total e imediata. É 
um processo que irá estar à experiência, tem 
que haver uma aprendizagem, mas acho que, 
antes de mais, o controle de qualidade é muito 
importante. 
Acredita-se, dentro da comunidade médica, 
que a utilização recreativa da canábis só 
deve ser feita a partir dos 21 anos, porque 
é a idade em que o cérebro acaba de se 
formar. Ou seja, o teu primeiro contacto 
com a canábis - e o meu e o da minha filha, 
que sei que já experimentou - continua a 
acontecer num contexto de ilegalidade, no 
sentido em que não se tem a idade mínima 
para o fazer. Já tinhas pensado nisto? 
Sim, já tinha pensado nisso e atenção que são 

sempre experiências empí-
ricas. Eu senti isso na pele e 
fiz essa observação social, no 
sentido em que aquilo poten-
cia qualquer que seja o teu 
estado de espírito. Ou seja, 
por isso é que eu, quando 

estou a precisar de determinado tipo de coisas, 
não fumo. Mas também acho que, se os meus 
pais me tivessem dito “espera até aos 20” - e não 
os estou a culpar por isto, porque os meus pais 
fizeram o seu melhor - não tenho dúvida que se 
calhar teria esperado pelos 20. Talvez pensas-
se, “oh pá, quando eu chegar aos 20 vou poder”. 
Mas como a informação era nunca experimen-
tares, que isto é o diabo, eu experimentei an-
tes dos 20! (risos) Portanto, eu acredito que as 
crianças são espertas, se não mais espertas do 
que nós, não têm é a nossa experiência, e acho 
que aí é que os cotas entram, porque podemos 
transmitir algo da nossa experiência. Eu gosto 
de ir falando destas coisas com os meus filhos e 
de sentir que no momento em que eles se depa-
rarem com essa situação vão falar comigo sem 
medo. Era fixe que se dissesse aos miúdos “Olha, 
eu não te vou dizer nada sobre se deves ou não 
deves experimentar, mas a minha sugestão é 
que experimentes quando tiveres maioridade 
mental, quando sentires que vais consumir em 
consciência. E que é porque queres e sabes o que 
as coisas significam, não em momentos em que 
ainda precisas de perguntar ao teu pai o que é 
que as coisas são”.
Podes contar-nos um pouco mais da tua 
primeira experiência com canábis?

Ainda haverá muita 
gente que vai reduzir isto 

tudo a chamar-me um 
"drogadito"
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