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A edição Nº1 da Cannadouro  Magazine teve grande procura e acabou por esgotar, 
confi rmando que fazia falta nas bancas uma revista informativa sobre canábis. 

Queremos, antes de mais, agradecer aos nossos leitores e aos nossos anunciantes.

O início do Verão traz consigo o Nº2, onde damos destaque ao cultivo de exterior, a 
forma mais ecológica de produzir canábis e conseguir a auto-sufi ciência, evitando o 
mercado negro.

Fazendo um balanço do que aconteceu no último trimestre, vemos que o panorama 
da canábis em Portugal pouco ou nada mudou, a não ser os habituais avanços 
e recuos, para não dizer trapalhadas, da DGAV e do Infarmed em relação à 
regulamentação do cultivo de cânhamo industrial e claro, como já nos habituamos, 
recebemos a notícia de mais um  grande negócio envolvendo a canábis,  por parte 
de um ex-governante português. 

Efectivou-se a venda de fl ores de canábis na farmácia, mas a um preço que, sem 
comparticipação, as torna inacessíveis à grande maioria dos pacientes. 

Este facto acaba por perpetuar o recurso ao mercado negro, onde além de a canábis 
ser mais barata, permite, por vezes, saber mais sobre o perfi l de canabinóides e 
terpenos, de forma a melhor adequar o tratamento às diversas patologias, algo que 
não é possível saber na farmácia.

Ainda dentro do Estado, as nossas autoridades de saúde e de prevenção da 
dependência, DGS e SICAD, mantêm uma postura proibicionista, em claro 
contraciclo com o resto do mundo, que 
está a evoluir para a legalização total, 
contrariando o vanguardismo português da 
descriminalização do consumo de substâncias 
ocorrido em 2001. Apesar do avanço notável 
que a descriminalização teve nas populações 
que consumiam drogas, os resultados práticos 
na resolução dos consumos problemáticos 
de canábis, sobretudo entre as camadas mais 
jovens, foi praticamente nulo. 

Continuamos eternamente à espera dos 
resultados de outros países, no entanto não 
olhamos para os melhores exemplos, como o Canadá, Uruguai ou vários Estados 
dos EUA. Temos psiquiatras muito activos em relacionar a utilização de canábis 
pelos jovens com o surgimento de casos de psicose e/ou esquizofrenia, quando 
esta teoria já foi amplamente contestada nos meios da psiquiatria internacional e 
comprovado por médicos e cientistas que não existe uma relação directa de causa-
efeito, apenas acontecendo em quem já tiver essa predisposição genética.

É necessário compreender que a redução de riscos apenas é possível através da 
informação,  que só a legalidade permite fazer.

Há 15 anos, quando nas manifestações de rua pela legalização da canábis, gritamos 
convictos das virtudes terapêuticas e medicinais da canábis, todos acharam que 
estávamos a delirar. Em 2018, o Parlamento Português acabaria por regulamentar 
os fi ns medicinais da canábis, mas em 2021 continuamos praticamente na mesma, 
portanto temos de continuar a informar, a educar e a manter o nosso rumo à 
legalidade da canábis! C
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EÇA DE QUEIRÓS
 “POIS VENHA O HACHISCH !”

PUB 7
BEMBOLADO

No fi nal de Outubro de 1869, Eça de Queirós, 
então com 23 anos, partiu com um amigo, 
o Conde de Redondo, para uma viagem ao 

Egipto e à Palestina. Sobre o Egipto, o futuro roman-
cista registou as suas impressões em notas (postu-
mamente coligidas num volume intitulado O Egip-
to: Notas de Viagem), cuja leitura torna claro que os 
dois jovens portugueses estavam apostados 
em aproveitar a ocasião para experimen-
tar o haxixe, o qual no século XIX con-
substanciava muito do fascínio exer-
cido pelo exótico Oriente — e, em 
Portugal, poucos estariam tão a par 
como Eça das loas que em França 
cantavam aos "paraísos artifi ciais" 
os seus ídolos Gautier, Baudelaire 
e de Nerval, notórios membros do 
"Club des Haschischins".

Assim, em O Egipto, ao relatar 
uma visita aos bazares do Cairo, na 
companhia de Redondo e um guia 
local, Eça de Queirós escreve sem ro-
deios:

Fomos apenas uma vez ao bazar das 
drogas: procurávamos hachisch.

— Hachisch? — disse-nos Jonas Ali [o guia] — mas 
é proibido!*

— Mas deve-o haver... sobretudo sendo proibido!
— Em primeiro lugar — respondeu ele gravemen-

te - há três qualidades de hachisch: há hachisch em 
pastilhas...

— Pois venham as pastilhas!
— Há hachisch em bolo...
— Pois venham os bolos!
— Há hachisch em geleia...
— Então, venha a geleia!
Jonas Ali encolheu os ombros — e o olhar que nos 

lançou era cheio dum infi nito desdém...
Em O Egipto, Eça não volta a 

referir o haxixe; mas relata como, 
durante a sua estadia no Cairo, 
participou com Redondo em duas 
sessões de fumo de narguilé, cujo 
efeito, explica, é mergulhar o con-
sumidor "naquele estado a que os 
árabes chamam 'kiéf. "[O] cérebro 
vazio de ideias e cheio de sonhos, 
abismámo-nos longo tempo na-
quele doce enlevo, no kief — no 
divino, mole, voluptuoso, inerte, 

pacífi co kief!", escreve Eça, que refere ainda "visões 
em que nos julgávamos Califas, comendo manjares 
admiráveis entre danças de escravas".

Embora Eça de Queirós não explicite qual a subs-
tância que fumou no narguilé, tratava-se obviamen-
te de kif, as inflorescências secas da cannabis. Sen-
do o menos potente dos preparados psicoactivos de 

cannabis, o kif não fora proibido no Egipto 
junto com o haxixe, razão por que Eça 

pôde iniciar-se tranquilamente nos es-
tados alterados de consciência em lu-

gares públicos do Cairo.
Certas dúvidas quanto ao segui-

mento desta história são esclare-
cidas pelo escritor Jaime Batalha 
Reis, amigo de Eça de Queirós, na 
introdução que escreveu em 1903 à 
obra deste Prosas Bárbaras:

Na Primavera de [1870], estáva-
mos uma tarde — o Antero de Quen-

tal e eu — na casa que então habitá-
vamos a S. Pedro de Alcântara quando 

entrou o Eça de Queiroz, chegado havia 
pouco, do Oriente, mas que ainda não ví-

ramos". E, continua Batalha Reis, ao pôr os 
amigos a par da viagem, Eça “(a)nalisou, minuciosa-
mente, as sensações que lhe dera, no Cairo, o uso do 
haschisch, e as visões fantásticas que nos preparava 
— porque ele e o Conde de Redondo haviam-nos tra-
zido haschisch misturado a geleia, a bolos, e a pasti-
lhas que se fumavam em cachimbos especiais".

Em resumo: não só Eça de Queirós e o Conde de 
Redondo satisfi zeram no Cairo o desejo de experi-
mentar o haxixe, como se entusiasmaram com os 
resultados a ponto de assumirem a responsabilida-
de moral e material de "iluminar" com cannabis o 
círculo intelectual que frequentavam — o qual, sa-
liente-se, passaria à história como a geração de ouro 
das letras portuguesas.

Com a revelação da faceta haschischin de Eça de 
Queirós, a bola fi ca seguramente no campo dos que 
consideram que a apetência por estados alterados de 
consciência como os proporcionados pela cannabis 
merece o cárcere ou, mais civilizadamente, a inter-
venção de uma Comissão de Dissuasão da Toxicode-
pendência... C

* A venda de haxixe fora proibida no Egipto um ano antes da 
visita de Eça

Confiança e Qualidade,
para os cultivadores

mais exigentes

por Luís Torres Fontes 

CURIOSIDADES

in “A breve história da cannabis em Portugal”, (p182,183), apêndice à 2ª 
Edição de  “O Rei vai Nú”, Via Óptima, 2002

≥
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Em Portugal, praticamente todos aqueles que cum-
priram o serviço militar na guerra colonial sabe 
que “liamba” é o mesmo que canábis, que hoje em 

dia se torna uma palavra cada vez mais recorrente na 
opinião pública e nos media. Mas será que os que a co-
nhecem a utilizaram?

Igualmente, já é aceite que a chegada da liamba, ou 
erva, ao território português se deu com o fluxo dos 
retornados após a independência das ex-colónias. Mas 
será que foi mesmo assim?

Foi sobre estas ideias feitas que 
estivemos à conversa com Vasco 
Gil Calado, autor do livro “Drogas 
em combate, A Guerra Colonial”, 
que é o resultado de uma profunda 
investigação para o Doutoramento 
em Antropologia, onde estas e mui-
tas outras questões são abordadas, 
numa leitura que recomendamos 
vivamente.

Cruzando fontes históricas e depoimentos de ex-mili-
tares portugueses envolvidos na Guerra Colonial, o au-
tor consegue uma síntese perfeita entre rigor científico 
e capacidade de comunicação para o grande público.

Um tema inédito, difícil de abordar, marcado por 
silêncios incómodos, mas aqui tratado sem generali-
zações gratuitas, sem julgamentos morais e num tom 
profundamente humano.

Este é um livro pioneiro e profundamente original 
que, a partir do tema do consumo de substâncias psi-
coactivas, como a canábis e o álcool, no contexto da 
Guerra Colonial, encerra em si uma profunda homena-
gem aos militares portugueses e respectivas famílias, 
que se viram envolvidos no conflito. Uma homenagem 
à sua dor e solidão, mas principalmente à coragem e ao 
seu apego à vida.

Através da matéria viva da história, as pessoas, em-
barcamos numa viagem ao inferno da guerra, da ago-

nia dos seus infinitos momentos de vazio e de espera 
às tensões do combate. Pelo caminho, atravessamos 
também os sinais evidentes de uma contracultura por-
tuguesa que anunciava o desejo de paz, liberdade e es-
perança.

O AUTOR EM ENTREVISTA

Vasco Gil Calado é antropólogo e investigador no 
Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditi-
vos e nas Dependências (SICAD), trabalhando na área 

dos comportamentos aditivos desde 
2001. Doutorado em Antropologia e 
pós-graduado em Sociologia da Saú-
de e em Ciências Sociais, é autor e co-
-autor de diversos relatórios técnicos 
e dossiers temáticos. Falámos com o 
autor a propósito do lançamento do 
seu novo livro e satisfizemos algu-
mas das nossas curiosidades sobre o 
tema das drogas na guerra colonial 

portuguesa.
Porque é que a canábis é deixada de fora da histó-
ria oficial da guerra colonial, quando sabemos que 
a liamba, como era conhecida em Angola, ou suru-
ma, em Moçambique, não era um assunto desco-
nhecido de muitos soldados e até mesmo da PIDE e 
das chefias militares?

É preciso perceber que, para o impacto que teve na 
sociedade portuguesa, a Guerra Colonial tem sido mui-
to pouco estudada, seja de que perspectiva for. Houve, 
durante muito tempo, uma espécie de «conspiração de 
silêncio», em que não interessava a ninguém que o as-
sunto fosse debatido ou estudado. Mais recentemente, 
as coisas alteraram-se um pouco, embora o estudo se 
tenha centrado sobretudo em aspectos militares e tam-
bém na questão da memória e da dimensão traumática, 
deixando pouco espaço para outros tópicos. A história 
social dos combatentes (a dimensão da vivência) está 

por João Carvalho

praticamente toda por fazer, incluindo o estudo de tudo 
o que possa ser considerado mais delicado e polémico. 
Aqui inclui-se a questão das drogas, mas também a ho-
mossexualidade, a prostituição e todo o tipo de abusos 
que tiveram lugar na guerra, por exemplo. Como todas 
estas práticas foram silenciadas e muito pouco docu-
mentadas, o seu estudo é particularmente complexo 
e assenta necessariamente em depoimentos e registos 
biográficos, gerando um processo de pesquisa mais 
demorado e sinuoso. O que torna a questão da canábis 
um assunto delicado e convida ao silêncio é o peso que 
a questão das drogas tem hoje, nomeadamente a nível 
simbólico, apesar de na altura os militares que consu-
miam canábis não terem noção do interdito, muito me-
nos de estar a praticar algo ilícito.

Em traços gerais, o que procu-
ravam os soldados portugueses 
com a utilização de canábis, numa 
época em que simultaneamente 
decorria a  Guerra do Vietname, 
que acabamos por conhecer bem 
melhor através de filmes como 
"Platoon", de Oliver Stone, onde 
vemos os soldados americanos a 
fumar no dia-a-dia e em ambien-
te chill-out, na célebre cena onde o grupo do sar-
gento Elias "baptiza" o soldado Taylor. Quem eram 
então estes soldados portugueses? O seu consumo 
de canábis manteve-se na vida civil, após o fim da 
guerra?

Com base na informação que reuni, a partir de entre-
vistas mas não só, concluí que os militares portugueses 
que fumaram canábis durante a Guerra Colonial o fi-
zeram sobretudo numa lógica de auto-medicação, isto 
é, como uma forma de controlar o medo e diminuir a 
tensão emocional. Fumar canábis visava evitar o des-
controlo, num cenário que convidava ao desespero e ao 
colapso. Ao que tudo indica, o consumo de canábis foi 
uma prática que, já na fase final do conflito, perto do 
início da década de 70, se foi tornando mais comum nos 
aquartelamentos portugueses, nomeadamente entre 
os soldados de incorporação local (isto é, nascidos em 

África) mas também entre militares graduados (alferes 
e furriéis) vindos da então metrópole. É difícil traçar 
um perfil do militar que consumia canábis na Guerra 
Colonial, mas diria que se tratava, sobretudo, de indiví-
duos cuja vinculação à causa militar era menor, sendo 
que o consumo tendia a ser maior onde a situação era 
mais difícil (tanto do ponto de vista militar como em 
termos de isolamento). Por se tratar de um consumo 
vincadamente «terapêutico», muito associado à pres-
são inerente de um cenário de guerra, tudo indica que a 
maior parte dos militares que consumiram canábis na 
guerra abandonou o consumo quando regressou a casa. 
Aliás, o mesmo aconteceu na Guerra do Vietname, fe-
nómeno que sustentou empiricamente novas perspecti-

vas teóricas acerca do uso de drogas, 
nomeadamente a famosa teoria do 
drug, set and setting.

É legítimo afirmar que a ca-
nábis nos territórios africanos, 
durante o conflito, consoante o 
lado da guerra, funcionava simul-
taneamente ora como uma subs-
tância associada ao lazer e ten-
tativa de alienação dos soldados 
portugueses, ora como do lado 

dos guerrilheiros dos movimentos de libertação 
se transformava num "alimento", para acalmar a 
fome, para aumentar a resistência e para aumentar 
a agressividade? Ou esta era a versão oficial das 
autoridades portuguesas?

Devo realçar que, por limitações de tempo e recursos, 
não entrevistei antigos militares dos movimentos de li-
bertação, pelo que me cinjo à perspectiva portuguesa. 
O que sei é que, logo em 1961, quando a guerra se inicia, 
o consumo de canábis é visto como algo que justifica a 
violência dos «indígenas» face ao poder colonial e serve 
de explicação para actos considerados «bárbaros», no-
meadamente os primeiros massacres da UPA. Tal vem, 
aliás, no seguimento de uma velha tradição europeia de 
olhar para o consumo de canábis como algo pernicioso, 
que torna os africanos, em geral, e os escravos, em par-
ticular, mais violentos e imprestáveis para trabalhar. 

Fumar canábis visava 
evitar o descontrolo, 

num cenário que 
convidava ao desespero 

e ao colapso. 

Entrevista ao autor  

VASCO GIL CALADO

“DROGAS EM 
             COMBATE”

Em 1961, quando a 
guerra se inicia, o 

consumo de canábis 
é visto como algo que 
justifica a violência 

dos «indígenas» face ao 
poder colonial

No ano em que se cumprem 60 anos do início da guerra colonial , o livro 
aqui apresentado ajuda à catarse colectiva ainda necessária, em relação a 
este conflito que mobilizou cerca de 1 milhão de jovens portugueses, e que 
carece de mais estudos.

Foto: D
.R.
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Nesse sentido, o seu consumo foi sempre mal visto pelo 
poder colonial europeu e, por vezes, até expressamen-
te proibido. É essa a visão que predomina na altura em 
que os primeiros portugueses vão combater para Áfri-
ca. No entanto, com o decorrer do conflito, alguns mi-
litares tomam contacto com a planta, experimentam-
-na, aprendem a consumi-la e a valorizar os seus efeitos 
«ansiolíticos», particularmente úteis naquele contexto 
tão desafiador. E tomam contacto com a canábis atra-
vés dos militares africanos (nomeadamente negros) 
incorporados nas fileiras do exército português, que já 
conheciam a planta e o seu potencial psicoactivo, dado 
o consumo ser uma prática secular em determinadas 
regiões de Angola e Moçambique. Em suma, se os mi-
litares africanos que lutavam ao lado dos portugueses 
fumavam canábis como forma de relaxar e em momen-
tos de pausa, não faz sentido que os militares africanos 
que pertenciam aos movimentos de libertação o fizes-
sem para aumentar a agressividade.

Segundo o teu estudo, a canábis africana chega 
à Metrópole, na terminologia de então,  claramen-
te antes do 25 de Abril, através dos militares em 
trânsito. Portugal, que até então tinha uma pos-
tura branda relativamente às drogas, a partir dos 
anos 70 adere ao paradigma penalizador. Foi este 
afluxo que esteve na base da lei das drogas de 1970, 
que integra um princípio proibicionista, e se mate-
rializou, por exemplo, na  célebre campanha Mar-
celista intitulada “Droga, loucura e morte”?

Não me parece, até porque provavelmente não foram 
assim tantos os militares portugueses que regressaram 
com canábis na bagagem, especificamente com a ideia 
de a comercializar. E estamos, certamente, a falar de 
pequenas quantidades, nada que ver com o fenóme-
no que, a partir de 1975, se irá assistir com a chegada 
dos «retornados». Ainda que alguns militares tenham 
contribuído para criar um mercado de drogas, tudo in-
dica que se tratava de algo ainda muito embrionário, 
de pequeníssima escala. A preocupação que, no início 
da década de 70, as autoridades nacionais demonstram 
com as drogas parece mais uma importação do exterior 
do que uma resposta a um fenómeno com real expres-
são na sociedade portuguesa. Analisando os primeiros 
debates parlamentares que tiveram lugar na então As-
sembleia Nacional, fica muito claro que a referência às 
drogas está relacionada com a ameaça que o «establish-
ment» atribui a algumas substâncias, nomeadamente 
a capacidade de «desencaminhar» os jovens, algo que 
viam acontecer nos EUA e em alguns países europeus. 
Não é por acaso que algumas figuras nacionais que se 
destacam nesses debates eram deputados que tinham 
passado por organismos internacionais. A relação com 
a Guerra Colonial é que, tal como aconteceu nos EUA, 
as autoridades receavam que, de alguma maneira, com 
a ajuda das drogas, a «contracultura» acabasse por fa-
zer com que os jovens se revoltassem contra o «siste-
ma» e recusassem combater em Angola, Moçambique e 
Guiné, no caso nacional, e no Vietname, no caso norte-
-americano. C
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Após anos de tentativas frustradas, o Estado de 
Nova Iorque legalizou finalmente o uso recreativo 
da canábis, promulgando um programa que prevê 
investir os milhões das receitas fiscais da canábis 
nas comunidades minoritárias devastadas pela 
guerra às drogas. O mercado adulto deverá gerar mais 
de 350 milhões de dólares em receitas fiscais e mais de 
mil milhões em vendas anuais. 

Nova Iorque torna-se, assim, no 15º Estado a legalizar 
o uso adulto de canábis, posicionando-se para rapida-
mente se tornar um dos maiores mercados de canábis 
legal dos Estados Unidos da América (EUA) e um dos 
poucos onde a legalização está directamente ligada à 
equidade económica e racial. Com a regulamentação 
total aprovada, espera-se que a canábis seja vendida em 
lojas especializadas já no próximo ano e que os utiliza-
dores sejam autorizados a cultivar até seis plantas em 
casa. 

UNIVERSIDADES AUMENTAM OFERTA DE CURSOS 

Com a legalização, várias universidades estão a adi-
cionar cursos sobre canábis aos seus currículos, res-

pondendo à crescente procura por parte dos alunos 
que pretendem ingressar neste mercado de trabalho. 
A formação abrange áreas tão diferentes como agri-
cultura, direito, biologia, medicina ou gestão. Pelo 
menos dez campus diferentes da SUNY – The State 
University of New York – estão actualmente a ofere-
cer formação em canábis. Também o Morrisville Col-
lege, a Stony Brook University e várias universidades 
privadas como a Cornell University ou o Excelsior 
College aumentaram a sua oferta de cursos. “A caná-
bis será uma indústria multibilionária em Nova Ior-
que em 2025 ”, disse Scott Dolan, reitor do Excelsior 
College. Além de produtores de canábis, fornecedores 
e vendedores, Dolan disse que gestores, advogados, 
profissionais de saúde e pessoas do sector de seguros 
podem beneficiar com a formação, que abordará a 
equidade social, sustentabilidade ambiental, respon-
sabilidade corporativa e finanças públicas. C

A lacuna entre os mercados legal e ilegal de canábis 
no Canadá continua a aumentar, segundo os dados 
mais recentes do Statistics Canada, tendo o mercado le-
gal ultrapassado o ilícito no terceiro trimestre de 2020. 
Cerca de 6,2 milhões de pessoas com 15 anos ou mais, 
ou 20 por cento dos canadianos nessa faixa etária, re-
lataram ter usado canábis nos últimos três meses de 
2020. Os gastos das famílias com produtos de canábis 
para uso adulto em canais regulamentados aumenta-
ram para 918 milhões de dólares canadianos (622 mi-
lhões de euros) em 2020, mais 138 milhões de euros do 
que o valor estimado gasto com canábis ilícita no mes-
mo período. As vendas de extractos e concentrados tri-
plicaram durante 2020, encerrando o ano passado com 
219 milhões de euros nas vendas a retalho. As vendas 
legais também foram impulsionadas pelos vaporizado-
res e pelos comestíveis recreativos, em contraste com o 

mercado ilícito, que está a perder força. A Statistics Ca-
nada estima que os gastos com canábis ilegal para uso 
adulto atingiram um pico de cerca de mil milhões de 
euros no final de 2013, mas a última estimativa mostra 
gastos ilícitos de metade desse valor.

Por seu lado, as vendas de canábis medicinal conti-
nuaram uma tendência de ligeira queda. Em 2020, cer-
ca de 398 milhões de euros foram gastos em produtos 
de canábis para uso medicinal no Canadá, incluindo a 
canábis cultivada em casa para fins terapêuticos.C

NOVA IORQUE LEGALIZA USO 
ADULTO DE CANÁBIS
por Laura Ramos

CANADÁ: MERCADO LEGAL 
ULTRAPASSA MERCADO ILÍCITO
por Laura Ramos

O ex-Ministro da Administração Interna, Ângelo 
Correia, pode ter arrecadado mais de 10 milhões de eu-
ros com a venda da Emmac Life Sciences, que detinha 
a Terra Verde, à empresa americana Curaleaf Holdings, 
por mais de 286 milhões de dólares (239,2 milhões de 
euros). Segundo dados da Pomanda, o ex-deputado do 
PSD tinha 4,32% de participação na EMMAC, o equi-
valente a 12 milhões de acções ordinárias, posição que 
agora se mostrou bastante lucrativa, podendo gerar 
uma receita pela venda das acções que ascende a mais 
de 10 milhões de euros. No acordo de compra e venda 
ficou estabelecido que o montante da aquisição é subs-
crito através 15% de capital a ser pago directamente aos 
accionistas pela Curaleaf, sendo que os restantes 85% 
são subscritos em acções da empresa norte-americana. 
A jornada de aquisições no sector da canábis começa 
a tornar-se bastante evidente, com cada vez mais em-
presas de capital privado a serem adquiridas por gran-
des multinacionais. A Terra Verde Lda. foi a primeira 
empresa de canábis medicinal a instalar-se em Portu-
gal, em 2014, pela mão do ex-deputado do PSD, Ângelo 

Correia, e do israelita David Yarkoni, que com a venda 
da empresa ficou também a deter 6,48% da EMMAC. 
A EMMAC detém actividade comercial em oito países 
europeus e exporta canábis cultivada em Portugal para 
outros mercados, preparando-se para aumentar subs-
tancialmente a capacidade de produção ao longo deste 
ano. C

ÂNGELO CORREIA ARRECADA MAIS DE 10 MILHÕES 
COM VENDA DA EMMAC À CURALEAF 
por Laura Ramos

ÍNDICA, SATIVA OU HÍBRIDA? NÃO É POSSÍVEL SABER QUE FLORES SE 
VENDEM NAS FARMÁCIAS PORTUGUESAS 
por Laura Ramos

As primeiras flores de canábis aprovadas pelo Infar-
med já estão disponíveis nas farmácias portuguesas 
desde o início de Abril, mas a Tilray não revela qual é 
o chemovar (ou variedade) das flores THC18 que está a 
vender em Portugal. No folheto informativo, disponi-
bilizado pelo Infarmed, apenas constam o teor de THC 
(18%) e de CBD (<1%), mas para muitos médicos e pa-
cientes é importante conhecer o perfil de canabinóides 
e terpenos desta substância.

Portugal segue, assim, a mesma linha da Alemanha, 
onde apenas são revelados os teores de THC e CBD, ao 
contrário do Canadá, onde a Tilray divulga os nomes 
e as genéticas das plantas que comercializa. Em Por-
tugal, segundo as regras da APIFARMA (Associação 
Portuguesa da Indústria Farmacêutica) “não pode ser 
facultada ao utente qualquer informação sobre os res-
tantes compostos da planta ao público em geral”, expli-
ca Rita Barata, Head of Marketing EMEA & Country 
Manager Iberia da Tilray. Sobre a comparticipação, 
“ainda é preciso compatibilizar o regime de compar-
ticipação existente – naturalmente desenhado para os 
medicamentos – com a nova realidade das preparações 
e substâncias à base da planta da canábis”, explica. No 

entanto, “a comparticipação é um passo fundamental 
para que o acesso com equidade seja alcançado”, por 
isso Rita Barata garante: “trabalharemos para isso o 
mais rápido possível”. C

Time Square. Foto: D.R. | Weedmaps

Foto: João Relvas - Lusa

Produtos da Tilray disponíveis no Canadá. Foto: D.R. | Tilray
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Desde que a lei da canábis para fins medicinais foi 
aprovada em Portugal, em 2018, que os agricul-
tores do cânhamo para fins industriais enfren-

tam um calvário, com a DGAV a recusar, até há bem 
pouco tempo, assumir a responsabilidade pela atribui-
ção das autorizações de cultivo. Em 2019 e 2020, pe-
rante a inacção das entidades, e passadas as épocas de 
sementeira, vários agricultores optaram por cultivar, 
baseando-se no deferimento tácito, mas muitos acaba-
riam por ver as suas produções destruídas pelas forças 
policiais. Este ano, já no início de Maio, a CannaCasa - 
Associação do Cânhamo Industrial, 
apresentou uma queixa no Provedor 
de Justiça contra a DGAV, por mais 
uma vez não estarem a ser atribuídas 
as autorizações de cultivo aos agri-
cultores. 

Nessa altura, o Cannareporter 
enviou questões à DGAV, de forma 
a perceber o que se estava a passar no sector. Susana 
Guedes Pombo, Directora Geral da DGAV, respondeu 
a 12 de Maio, confirmando que até à data tinham sido 
recebidos 25 pedidos de cultivo, sendo que dois foram 
deferidos e sete foram indeferidos. Questionada sobre 
se os agricultores têm estado a cumprir todos os requi-
sitos necessários para obterem as autorizações, Susana 
Pombo respondeu que “a maioria não, por várias ra-
zões. Ou porque o objectivo do cultivo apresentado não 
diz respeito à produção de fibra ou de sementes para 
alimentação humana ou animal, mas sim para outras 
finalidades, cuja competência não é da DGAV, ou por 
estar em falta documentação, ou por não terem sido 
respondidos os pedidos de esclarecimento solicitados. 
Alguns dos pedidos foram reformulados, estando no-
vamente em avaliação”, explicou Susan Pombo, que até 
há data de fecho desta edição, não confirmou, quantos 
pedidos, tinham sido efectivamente aprovados.

DGAV DEFERIU MAIS PEDIDOS DURANTE MAIO

Entretanto, o Cannareporter soube que mais alguns 
pedidos foram, entretanto, deferidos. Um deles foi o de 
Rainer Jagger, 30 anos, que se mudou da Áustria para 
Portugal em 2016. Licenciado em Direito, veio para 
Portugal estudar guitarra e piano no Hot Club, mas foi 
como empresário em nome individual que em 2018 fez 
um pequeno cultivo experimental. Como não conse-
guiu a autorização da DGAV, acabou por ser denuncia-
do e a plantação foi destruída pela GNR. Em 2019, mais 
uma vez, não conseguiu autorização e optou por não 

cultivar, mas em 2020 cansou-se 
da eterna espera e decidiu avançar. 
“Avisei as autoridades, fui várias ve-
zes à GNR e no princípio não foi fácil, 
mas correu bem. Finalmente, após 
dois anos de espera, tive o primeiro 
cultivo com sucesso”, conta. Rainer 
comprou em França 10kg de semen-

tes certificadas, mas este ano aumentou para 25kg. O 
destino da sua produção será a semente para alimenta-
ção animal e fibra para fazer tijolos de cânhamo para a 
construção, mas Rainer está a experimentar fazer al-
guns cosméticos, como cremes corporais e protectores 
solares, nos quais quer investir no futuro. E até já tem 
uma marca, a Rainer’s Reefer. 

Outro dos pedidos entretanto deferidos foi o de An-
tónio João Costa, vice-presidente da CannaCasa e agri-
cultor em Machico, na Ilha da Madeira, que recebeu a 
autorização a 19 de Maio. Costa diz que este “foi um 
passo positivo” mas marcou igualmente “a incapacida-
de do Estado português ter uma postura séria relativa-
mente ao cânhamo. É completamente inaceitável que 
o governo português mude a legislação durante o pe-
ríodo de instrução de autorização, e mais grave ainda, 
publique legislação com lapsos e incorrecções”, lamen-
ta, referindo-se à publicação da Portaria 83/2021, a 15 

CULTIVO DE CÂNHAMO EM PORTUGAL 
ARRANCA TARDE 
E A CONTA-GOTAS

Foto: Ricardo Rocha

de Abril de 2021, e à Declaração 
de Rectificação 15/2021, publicada 
a 10 de Maio, após uma interpela-
ção da CannaCasa à Presidência 
do Conselho de Ministros, que 
alertava para 
a troca de uma 
alínea na refe-
rida Portaria, 
que obrigava os 
agricultores a 
ter um respon-
sável técnico. 
Questionado so-
bre se ainda vai a tempo de semear, 
João Costa esclarece que “a possi-
bilidade de sementeira não invalida 
os prejuízos e as mudanças logísti-
cas e operacionais necessárias para 
conseguir que este seja um ano 

com produções aceitáveis. De forma a compreender a 
aplicação da legislação e o impacto nos agricultores, de-
veria ser a própria DGAV, como organismo emissor das 
autorizações, a realizar um relatório onde demonstre 
as várias datas previstas de sementeira, bem como as 
datas de aprovação dos pedidos, verificando se as au-
torizações foram emitidas após as datas previstas de 
sementeira”. Costa queixa-se ainda que “há uma falta 

de articulação e distanciamento enorme entre a DGAV 
e os agricultores, pelo que será importante perceber 
como se pode efectivar um melhoramento nesse aspec-
to, para um bem comum, e para uma instrução de auto-
rizações que não coloque a actividade dos agricultores 

em causa”. O que mudaria na actual 
legislação de modo a impulsionar o 
sector do cânhamo em Portugal? 
João Costa diz que “o aumento do 
nível de THC para pelo menos 0,3% 
será, talvez, a medida mais premen-
te. No entanto, são ainda requeridos 
alguns documentos obsoletos e des-
necessários na instrução de autori-

zação e os destinos de produção são demasiado restri-
tos para a indústria em expansão, pois não são tidas em 
conta produções para fitorremediação, cânhamo em 
bruto, etc. A heterogeneidade dos vários produtores 
de cânhamo e as várias potencialidades e finalidades 
do cânhamo merecem a constituição de uma comissão 
ou grupo de acompanhamento ao legislador, composto 
por agricultores. Já foram tentados inúmeros contactos 
e pedidos de colaboração e esclarecimento por meio da 
CannaCasa, e se calhar o que mais impede a indústria 
de progredir é precisamente este abandono e desinte-
resse que o legislador apresenta em relação aos agricul-
tores portugueses, a camada social mais interessada e 
que mais pode beneficiar desta cultura”, conclui. C

O cultivo de cânhamo para fins industriais 
em Portugal continua a sofrer entraves que 
colocam esta cultura promissora numa espera 
injustificável, perante a indignação dos 
agricultores, que vêem em mais um ano os seus 
cultivos adiados. Devido às dificuldades de 
comunicação com a DGAV - Direcção Geral de 
Alimentação e Veterinária, as autorizações de 
cultivo tardam em sair. Até final de Maio, apenas 
4 agricultores tinham recebido luz verde para 
cultivar.

Até final de Maio, 
apenas 4 agricultores 
tinham recebido luz 
verde para cultivar.

Há uma falta 
de articulação e 

distanciamento enorme 
entre a DGAV e os 

agricultores

por Laura Ramos
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FERRAZ PHARMA APOSTA EM 
PRODUTOS COM CBD

A Ferraz Pharma, que integra o Ferraz Group, 
quer ser uma referência no mundo da canábis 
em Portugal. A empresa familiar, que opera na 

indústria farmacêutica e nutracêutica (nutrição para 
fins terapêuticos) desde 1981, pretende transformar a 
forma como se toma canábis, com soluções “vanguar-
distas” e “inovadoras”, apostando nos produtos com 
CBD e em novas formulações para fins 
terapêuticos, não só para uso humano 
como também para animais.

A empresa diz que é a única portu-
guesa envolvida no actual processo de 
aprovação do dossier para o uso de CBD 
como “novel food” (novo alimento, ou 
seja, alimentos descobertos ou criados 
depois de 1997, que devem obedecer a uma normativa 
própria para ser comercializados), e espera ter resposta 
por parte da UE no final deste ano ou início do próximo.

LICENÇA DO INFARMED CHEGOU EM MAIO

A nova unidade de produção, localizada perto da 
sede do grupo, em Santa Comba Dão, recebeu a licença 
do Infarmed para Investigação e Desenvolvimento de 
produtos à base de canábis no passado mês de Maio e 
já está a funcionar. A empresa produz medicamentos à 
base de canábis e está agora a estudar várias fórmulas, 
também com THC, e a testar diferentes soluções, como 
cápsulas, óleos com sabores agradáveis, comestíveis ou 
um aplicador nasal, que irá facilitar a vida aos utiliza-
dores. Isto tendo por base “duas variáveis importantes: 
um efeito mais rápido e que dure mais tempo”, explica 
Pedro Ferraz, membro do conselho de administração 

do grupo. “A opção de dar ao consumidor a flor para ser 
vaporizada ou fumada não faz sentido e o uso de gotas, 
apesar de ser uma das formas mais rápidas a ser absor-
vida, não é a mais cómoda nem prática", salienta. “O 
core da marca é o uso de CBD “full spectrum”, sublinha, 
“por ser muito mais eficaz que os isolados de canábis.”

Numa primeira fase, a unidade vai dedicar-se a de-
senvolver fórmulas para saúde animal 
e, posteriormente, irá dedicar-se aos 
produtos para uso humano, focando-se 
na cosmética - os únicos produtos em 
que, para já, se pode usar CBD. A estra-
tégia da empresa passa por fabricar os 
seus próprios extractos, recorrendo a 
fornecedores portugueses e estrangei-

ros para adquirir a matéria prima.

PROBLEMAS DO CÂNHAMO ATRASAM PROCESSOS

Pedro Ferraz diz que nesta questão, porém, é que se 
depararam com as maiores dificuldades. Se o processo 
de licenciamento do laboratório por parte do Infarmed 
foi relativamente fácil e célere, a aquisição de matéria 
prima para extração de CBD não está a ser um mar de 
rosas. “Os processos ainda são demorados e a burocra-
cia é imensa, sobretudo no que se refere ao cânhamo. 
Portugal foi dos primeiros países a descriminalizar as 
drogas, mesmo em termos de regulamentação da caná-
bis para uso medicinal, mas agora, e sobretudo em re-
lação ao cânhamo, pela falta de experiência nesta área 
e pelos problemas que as autoridades estão a levantar, 
torna-se muito castrador. É difícil investir nesta área, 
chegando ao ponto de poder tornar todo o processo in-
viável”, lamenta.

Para o empresário, “se queremos estar na vanguar-
da, não podemos perder mais tempo”. O interesse pela 
planta é intrínseco à filosofia da empresa. “A génese 
do grupo esteve sempre ligada à natureza - as plantas 
sempre proporcionaram à Humanidade soluções médi-
cas, com muitos benefícios associados”. E as vantagens 
da canábis, neste aspecto, parecem-lhe indiscutíveis. 
“Temos visto a aplicação em doentes oncológicos com 
resultados incríveis”, diz. Mas para a Ferraz Pharma, 
os animais também podem beneficiar enormemente do 
uso de CBD. “Temos casos de animais com problemas a 
nível de ansiedade ou Parkinson em que a aplicação do 
CBD tem um efeito quase milagroso”, conclui. C

Temos visto a 
aplicação em doentes 

oncológicos com 
resultados incríveis

A Ferraz Pharma está a estudar soluções 
inovadoras para facilitar a toma de produtos 
à base de canábis e aposta nas fórmulas para 
uso veterinário, enquanto aguarda que a 
União Europeia regulamente o CBD como 
novo alimento.

Foto: D.R. Ferraz Pharma

Pedro Ferraz, Administrador.

Foto: D
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Na primeira edição da nossa CannaDouro Magazine abordámos aquela que é a primeira etapa de qualquer 
cultivo de canábis: a escolha da genética, o tipo de sementes e o método de germinação. Nesta segunda edi-
ção, em plena temporada de cultivo em exterior, fazemos um interregno para falar-vos um pouco acerca 
dos diferentes tipos de cultivo de canábis em outdoor. 

CULTIVO EM GUERRILHA

Tal como o nome deixa adivinhar, o cultivo em guer-
rilha obriga-nos a uma vocação de guerrilheiro. A dis-
ponibilidade física e o espírito de aventura, são essen-
ciais para uma guerrilha com boas probabilidades de 
sucesso. Este método de cultivo é mais aconselhado 
para quem reside fora das grandes cidades e centros 
urbanos. É importante que a distância entre o local 
de residência e o local escolhido para cultivar seja tão 
curta quanto possível. Isto vai-nos permitir um gasto 
de tempo e dinheiro inferior, o que por si só tende a 
permitir que as plantas disponham de mais atenção da 
nossa parte.

Além da distância, o local deve ser escolhido tendo 
em atenção outras particularidades de suma impor-
tância, tal como por exemplo a dificuldade em chegar 
a esse local. E, neste caso, quanto mais difícil, melhor. 
Temos que ter em conta que é extrema-
mente importante que durante os me-
ses de cultivo (geralmente entre Maio 
e Outubro) a probabilidade de alguém 
por casualidade passar nesse local seja 
tão reduzida quanto possível. 

Há que ponderar bem neste ponto, 
pois dele depende a nossa tranquilida-
de durante os meses vindouros. Se sou-
bermos que as nossas plantas crescem 
e florescem num local de muito difícil 
acesso e sem particular interesse, po-
deremos estar mais tranquilos. Isto pode conseguir-se 
de várias formas. Quer por uma questão de distância 
relativamente aos acessos (lugares em que a estrada 
mais próxima fique bastante distante), quer por uma 
questão de dificuldade de acesso. Se for necessário 
contornar obstáculos, lidar com acentuados declives/
aclives ou rastejar por baixo de arbustos para chegar a 
ao local escolhido, sabemos à partida que dificilmente 
outras pessoas vão passar nesse local durante os 3 a 6 
meses que nos separam da tão desejada colheita. 

É também importante que exista possibilidade de 
abastecimento de água nas proximidades (rio, ribeira, 
lago, fonte, etc), a menos que para chegar ao local o tra-

jecto a pé seja curto. Se conseguirmos um local discre-
to mas, ainda assim, próximo de uma estrada onde nos 
seja possível chegar de carro, a proximidade a um local 
com água será menos importante.

Uma vez encontrado o local ideal, é importante de-
terminar se a terra existente é minimamente arável. Se 
não o for (e não o é na grande maioria dos casos), é 
fundamental que por cada planta se escave um bura-
co que em seguida será preenchido com um substrato 
adequado ao cultivo de canábis. O tamanho do buraco 
depende do tipo de planta que vamos cultivar (autoflo-
rescente ou fotodependente) e do tempo estimado de 
vegetativo. Assim, para uma planta autoflorescente, 
bastará um buraco capaz de acomodar cerca de 20-30 
litros de substrato. Para uma planta fotodependente 
plantada em Abril, justifica-se a utilização de 50-100 
litros de substrato, ao passo que para uma planta fo-

todependente plantada em Junho, bastará 
com cerca de 30-50 litros de substrato. 

No cultivo em guerrilha, uma planta 
que beneficie de uma exposição solar pri-
vilegiada, com tantas horas de sol direto 
nas suas flores quanto possível, produzi-
rá mais. Porém, esta exposição solar pri-
vilegiada, obrigará a regas mais frequen-
tes, pelo que é importante ponderar bem 
no momento de decidir colocar as plantas 
totalmente expostas ao sol ou à sombra 
de árvores. O ideal seria conseguir uma 
exposição solar óptima na parte superior 

da planta, mas com sombra na zona inferior, de modo 
que o sol não incida na terra durante muitas horas para 
que as raízes não aqueçam demasiado, prevenindo-se 
assim o seu dano por calor ou desidratação.

Relativamente à rega das nossas plantas de guerri-
lha, existem formas alternativas para conseguir que as 
plantas se mantenham hidratadas mesmo quando não 
conseguimos ir visitá-las com a frequência desejada. 
Não temos espaço para abordar estes métodos alter-
nativos, pelo que para mais informações aconselhamos 
uma pesquisa no Google por “Irrigação por capilari-
dade”. Será também importante visitar mais vezes as 

Como sabemos, a planta de canábis tem o seu ha-
bitat natural no exterior, em plena natureza. É 
nesse ambiente que esta maravilhosa planta al-

cança o seu máximo potencial e nos mostra todo o seu 
esplendor de uma forma, pelo menos, mais económica. 
Acreditamos que o seu historial relativamente ao cul-
tivo em interior com luz artificial, amplamente prati-
cado nas últimas décadas, se deveu principalmente à 
legislação retrógrada de que a planta foi alvo na sua 
história recente. Estas leis profundamente desajusta-
das e injustas, cuja correcção parece finalmente estar a 
tomar forma, além de levarem a planta de canábis para 
espaços interiores, mais protegidas de olhares curiosos 

e eventualmente mal intencionados, limitaram também 
de forma bastante significativa a forma como a planta é 
cultivada em exterior.

Assim, este artigo acaba por estar condicionado por 
esta realidade. Houvesse liberdade para cultivar esta 
linda planta sem o risco de incursão em problemas le-
gais ou outras penalizações e o foco deste artigo seria 
significativamente diferente. Logo, vamos abordar o 
cultivo de canábis em exterior visando conjugar aquilo 
que são os parâmetros ideais para o cultivo da planta 
com a importância de um cultivo tão discreto quanto 
possível.

Este método de 
cultivo é mais 
aconselhado 

para quem reside 
fora das grandes 
cidades e centros 

urbanos
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plantas no início, uma vez que o sistema de raízes está 
ainda pouco desenvolvido e é mais frágil, mas também 
para percebermos qual o ritmo de rega ideal para as 
nossas plantas. Em pouco tempo, teremos noção das 
suas necessidades conjugadas com o clima, pelo que em 
fases de sol intenso será importante aumentar a fre-
quência de visitas ao local e, por outro lado, semanas 
mais húmidas e com céu nublado, permitem-nos um 
maior espaçamento temporal entre visitas.

Atentando a todos estes parâmetros, sem descurar 
aquilo que já sabemos e faríamos com as plantas caso 
estas estivessem em nossa casa, poderemos chegar ao 
final do Verão e conseguir uma co-
lheita abundante, que nos permita 
stock para o nosso consumo próprio 
durante vários meses. E claro, sem 
esquecer que no momento em que já 
for possível colher as plantas com um 
mínimo de maturidade, o que no caso 
das fotodependentes deverá ocorrer 
entre Setembro e Novembro, deve-
mos estar muito atentos às previsões climatéricas, pois 
no caso de uma ameaça de chuvas fortes e prolongadas, 
é preferível colher imediatamente para evitar perder 
tudo para o bolor. 

Mesmo num local de particularidades ideais, com to-
dos os cuidados e parâmetros adequados, no cultivo em 
guerrilha a sorte desempenha um papel fundamental. 
Além do perigo do bolor no final da floração, muitas ve-
zes há que lidar também com animais, desde mamíferos 
a insectos, ou o próprio ser humano, que por adorarem 
a planta de canábis, a podem danificar ou até destruir.

CULTIVO EM JARDIM PRIVADO

Com muitas características semelhantes ao cultivo 
em guerrilha, particularmente no que aos parâmetros 
ideais de cultivo diz respeito, temos o cultivo em exte-
rior em propriedade privada, para aqueles cultivadores 
que têm o privilégio de dispor de um espaço em exterior 
que ofereça boa exposição solar e privacidade, no local 
onde residem. Neste caso é importante decidir entre o 
cultivo diretamente no solo ou com vasos. Sempre que 
seja possível usar vasos de grande dimensão e, ao mes-
mo tempo, garantir que os mesmos não ficam expostos 
a sol directo, é preferível optar por essa via. Excepto 
em locais com boa terra “de horta” em que o cultivador 
queira tirar partido dessa vantagem.

Ao existir controlo total, ao contrário do que acon-
tece no cultivo em guerrilha, não é necessário que a 
programação do cultivo seja tão rigorosa. Ainda assim, 
sabemos que se houver chuva e humidade no final da 
floração, as nossas plantas podem correr sérios riscos 
de problemas de bolor nas flores. Se cultivarmos em 
vaso e conseguirmos mover os vasos, temos a possibili-
dade de resguardar as plantas em espaço interior para 
as proteger de eventuais chuvas. Se na zona onde resi-
dimos é habitual que no mês de Setembro as noites já 
sejam frias e a chuva habitualmente marque presença, 
devemos optar por variedades mais Indicas, que termi-
nem a floração tão cedo quanto possível. Ou por va-

riedades autoflorescentes que, no caso do cultivo em 
exterior, oferecem a enorme vantagem de permitir ao 
cultivador decidir quando vai fazer a colheita das plan-
tas. 

Com variedades autoflorescentes, o cultivador sabe 
que vai ter as plantas prontas para colher entre 7 e 10 
semanas após a germinação das sementes. Desta forma, 
o cultivador pode decidir colher a meados de Agosto, 
com total segurança relativamente a humidades inde-
sejadas. Basta para isso germinar as sementes no início 
de Junho. Além disso, garante que as suas plantas usu-
fruem daquele que é o “melhor” sol do ano, ou seja, dias 

mais longos e solarengos. Há quem 
opte por cultivar algumas plantas 
autoflorescentes, para garantir uma 
primeira colheita durante o verão, e 
algumas plantas fotodependentes, 
com vista à colheita “de temporada”, 
no final do verão ou início do ou-
tono, geralmente mais produtivas 
mas com os supracitados riscos as-

sociados. Isto é igualmente verdade para o cultivo em 
guerrilha.

No cultivo em jardim privado a nossa melhor reco-
mendação é a de proteger os vasos da luz solar, o que 
se pode fazer colocando placas de madeira em redor 
dos vasos, aglomerados de pedras, estruturas de plás-
tico opaco, ou qualquer outra alternativa capaz de fa-
zer sombra aos vasos e, ao mesmo tempo, absorver e 
dissipar o calor dos raios solares. Aconselhamos tam-

bém os transplantes progressivos no caso das plantas 
fotodependentes. Após a germinação, aconselhamos a 
utilização de pequenos vasos (entre 200 ml e 500 ml), 
para passados 10 ou 15 dias transplantar para os vasos 
onde as plantas vão vegetar (entre 5 e 12 litros). De-
pois, a meados de Julho, quando sabemos que o início 
da floração está para breve, transplantamos então para 
os vasos finais que, em linhas gerais e apesar de depen-

No cultivo em jardim 
privado a nossa melhor 

recomendação é a de 
proteger os vasos da luz 

solar
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der do gosto e objectivo de cada cultivador, devem ser 
cerca de 5 vezes maiores que os vasos usados para o 
vegetativo. Assim, se as plantas estão em vasos de 10 
litros, podemos usar vasos de 50 litros para a floração.

CULTIVO EM VARANDA

No cultivo em varanda, ou terraço, devemos consi-
derar muitos dos conselhos previamente mencionados 
tanto para o cultivo em guerrilha como para o cultivo 
em jardim privado, pelo que destacamos apenas dois 
cuidados importantes e partilhamos um conselho que 
ficou por partilhar e que também pode servir para o 
cultivo em jardim privado. O primeiro cuidado que 
temos a destacar é relativo às altas temperaturas que 
o pavimento de uma varanda pode alcançar em pleno 
verão. Mesmo que os vasos estejam devidamente prote-
gidos dos raios solares, o pavimento tende a acumular 
bastante calor, que pode levar as raízes das nossas plan-
tas a aquecer demasiado, danifican-
do-as. Para evitar que isto aconteça, 
devemos elevar ligeiramente os va-
sos, colocando algo por baixo, ideal-
mente uma estrutura tipo pallet de 
madeira ou algo semelhante que se 
possa improvisar.

O segundo cuidado, não menos 
importante, é o de considerar quais-
quer focos de iluminação pública 
existentes nas imediações cuja luz 
possa chegar até às nossas plantas 
durante a fase noturna. No caso das 
plantas fotodependentes, é essencial que as plantas dis-
ponham de 12 horas diárias de escuridão total para que 
possam entrar em floração e completá-la com sucesso. 
Assim, se a varanda onde pensamos cultivar é ilumina-
da durante a noite por luzes de iluminação pública, é 
preferível optarmos por plantas autoflorescentes, que 
entram e completam a fase de floração independente-
mente das horas de luz diária a que estão sujeitas. São 
plantas que, mesmo que estejam 24 horas debaixo de 
luz intensa, completam o seu ciclo de vida com total 
normalidade. Neste caso, se a iluminação pública che-
gar à varanda com bastante intensidade, acabamos até 
por beneficiar desses lúmenes, que servem de comple-

mento à luz do sol e podem até ajudar a uma produtivi-
dade ligeiramente superior.

O conselho final que temos para partilhar e que serve 
para qualquer um destes tipos de cultivo em exterior e, 
até, para cultivos em interior, é o de regar com quan-

tidades adequadas de água em cada 
etapa do cultivo. Quando as plantas 
são ainda pequenas, nos seus primei-
ros dias de vida, devemos regar com 
pouca água pois o seu sistema de 
raízes está ainda muito pouco desen-
volvido. Se regarmos com demasiada 
água, o substrato ficará demasiado 
encharcado e a planta não terá capa-
cidade para usar toda a água que tem 
disponível. Isto faz com que o subs-
trato demore muito tempo a secar, o 
que não é desejável do ponto de vista 

da saúde das raízes, que também precisam de respirar. 
O ideal é regar a cada 2 ou 3 dias, ou mesmo todos os 

dias. Chama-se a isto respeitar o ciclo seco-molhado-
-seco, para garantir uma óptima oxigenação das raízes, 
essencial ao seu desenvolvimento. Consoante as plan-
tas vão crescendo, o seu sistema de raízes vai-se desen-
volvendo e poderemos então regar progressivamente 
com mais água. Mas no início é importante regar com 
pouca água e apenas junto ao caule da planta. Ficam 
as nossas dicas para um auto-cultivo em exterior com 
sucesso que possa garantir a auto-suficiência para os 
cultivadores de canábis que não têm condições para 
cultivar em interior durante todo o ano. C

Se a varanda onde 
pensamos cultivar é 
iluminada durante 
a noite por luzes de 

iluminação pública, é 
preferível optarmos por 
plantas autoflorescentes
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Não são fáceis de encontrar, mas as empresas que 
utilizam o cânhamo como matéria prima para 
fabricar os seus produtos em Portugal existem 

e, pelos vistos, estão para durar. Roupa de cama, ves-
tuário, sacos, sapatos, cosméticos ou até mesmo botões, 
o cânhamo veio para ficar e pode utilizar-se em inúme-
ros materiais, sendo uma opção ecológica e sustentável. 

OS BOTÕES DA LOUROPEL

A Louropel, uma empresa de Fa-
malicão que produz todo o tipo 
de botões e fivelas para vestuário 
técnico e militar, tem entre os seus 
clientes algumas das maiores mar-
cas da moda internacional e resol-
veu apostar no cânhamo há cerca 
de 20 anos. Coloca no mercado cerca de 12 milhões de 
botões por dia, sendo que 25% são ecológicos. Os bo-
tões de cânhamo representam, aproximadamente, 15% 
do volume total de negócios. Avelino Rego, sócio geren-
te da empresa, diz que a Louropel está “comprometida 
com a sustentabilidade ambiental há muitos anos”, por 
isso desenvolveu um processo produtivo baseado numa 
tecnologia ecológica, que permite incluir materiais re-
ciclados e naturais, sendo um deles o cânhamo. “A deci-
são de utilizar o cânhamo partiu da ideia de recuperar 
esta planta, procurando dar um pequeno contributo 
para favorecer o relançamento da respectiva cultura 
em Portugal”. Apesar de os botões não serem 100% de 
cânhamo, uma vez que “são necessários ligantes téc-
nicos para dar a consistência e a resistência requeri-
das aos botões”, já é possível incorporar 45 a 60% de 
cânhamo, segundo Avelino. O cânhamo utilizado pela 
Louropel é importado de Itália e a quantidade de botões 
produzidos mensalmente é variável: “Depende da acei-
tação do mercado, podemos ter num mês produções de 
milhões, como noutros de milhares”, refere. Na opinião 
de Avelino Rego, “os botões de cânhamo são adequados 

a todo tipo de vestuário” e são vendidos para “grandes 
marcas e fabricantes de todo o mundo”. Questionado 
sobre as principais vantagens da utilização desta maté-
ria prima, o gerente da Louropel diz que “o cânhamo é 
uma planta antiquíssima, com pelo menos oito mil anos 
de existência, desprezado no século passado devido a 
preconceitos errados e falsas considerações. Todos os 
artigos produzidos a partir do algodão, da madeira ou 

do petróleo podem ser tranquila-
mente fabricados com o cânhamo. 
Tudo isto a baixo custo e com ní-
veis de poluição nulos. O cânha-
mo é resistente, ecológico, não ne-
cessita de qualquer pesticida para 
se desenvolver abundantemente, é 
eterno e pode contar com milha-

res de utilizações comerciais válidas”, esclarece.
Mas então, porque é que a cultura do cânhamo está tão 
pouco desenvolvida no nosso país? 
“O pouco desenvolvimento da cultura do cânhamo de-
ve-se muito aos preconceitos errados e falsas conside-
rações que a sociedade em geral tem sobre o cânhamo. 
A par disso, nas últimas décadas em Portugal, a indús-
tria apostou pouco na utilização deste material. No en-
tanto, nos últimos anos na Europa, esta fibra está a ser 
novamente valorizada e Portugal deverá acompanhar 
o crescimento da cultura do cânhamo pelas fortes van-
tagens ecológicas, pelo potencial de aplicações indus-
triais e consequente o potencial económico”, explica 
Avelino Rego.

TEARFIL: FIBRAS AMIGAS DO AMBIENTE 

Na Tearfil, uma fiação de fibras curtas fundada em 1973 
em Moreira de Cónegos, Guimarães, já se produzem 
misturas com cânhamo desde 2009. Maria de Belém 
Machado, administradora da empresa, conta que a fia-
ção está na origem de todo o processo criativo e indus-
trial têxtil e que a empresa assume responsabilidades 

ESTARÁ O CÂNHAMO DE REGRESSO À 
INDÚSTRIA PORTUGUESA?

acrescidas para minimizar o seu impacto ambiental. 
“É nossa preocupação apresentar soluções de fios ver-
dadeiramente sustentáveis e amigos do ambiente, que 
contribuam para uma indústria têxtil mais responsável 
e consciente. A utilização da fibra de cânhamo na nossa 
fiação foi uma decisão natural, considerando todos os 
seus critérios de sustentabilidade e desempenho”, conta 
Maria de Belém. A fibra de cânhamo cotonizada que se 
utiliza na Tearfil vem da Lituânia. “Consumimos apro-
ximadamente 30 toneladas de fibra de cânhamo por 
ano, para desenvolver 45 produtos distintos”, refere a 
administradora da empresa, salientando ainda que, nos 
últimos dois anos, se verificou uma subida exponencial 
na procura: “Produzimos 10 vezes mais que no total 
dos cinco anos anteriores”. Os principais clientes da 
Tearfil são do sector têxtil e vestuário e situam-se, na 
sua grande maioria, na Europa. Quanto às vantagens 
de utilizar esta matéria prima, Maria de Belém Macha-
do salienta que o cânhamo é uma fibra com “excelente 
desempenho, evita a formação de bactérias devido à ex-
celente gestão da humidade, bloqueia os raios ultravio-
leta e é extremamente resistente e durável. Além disso, 
é uma fibra verdadeiramente amiga do ambiente, com 
certificação OekoTex, reciclável e biodegradável, que 
requer muito menos água para crescer em comparação 
com outras fibras naturais”. Na opinião da administra-
dora da Tearfil, o motivo para o parco desenvolvimen-
to desta cultura em Portugal poderá estar relacionado 
com “constrangimentos e restrições legais impostos à 
cultura desta matéria-prima, nomeadamente para uso 

industrial, devido ao risco dos possíveis fins ilícitos as-
sociados a esta espécie vegetal''. Acha que Portugal te-
ria a ganhar com uma maior exploração do cânhamo? 
Maria de Belém garante que sim. “Acreditamos que o 
cânhamo para uso industrial é uma cultura com enor-
me potencial, devido à escassez de oferta no mercado, 
face à procura exponencial verificada nos últimos anos, 
e que pode contribuir para revitalizar a economia das 
zonas rurais”. C

Cultura proeminente em Portugal desde há vários séculos, com papel fundamental nos Descobrimentos, 
o cânhamo ainda teve apoios e fundos europeus para a sua produção, mas entrou em declínio após a 
década de 1990. Apesar dos entraves actuais, há empresas em Portugal a apostar no cânhamo para 
fabricar vários produtos, essencialmente na indústria têxtil. A Cannadouro Magazine falou com 
algumas delas.

Marta Vinhas nasceu em Santo Tirso e concluiu o curso 
Técnico Profissional Artes e Ofícios. Por vicissitudes 
da vida teve de abandonar o seu sonho de seguir ar-

quitectura e iniciou o percurso profissional aos 18 anos no ramo 
automóvel, como operadora fabril, passando mais tarde para a 
indústria têxtil, onde se especializou ao longo de 18 anos. Apai-
xonada pela Natureza, pelos animais e pelas artes, descobriu a 
fibra e o ciclo do Linho num projecto de voluntariado, que a le-
varia mais tarde à participação na Cannadouro - Feira Interna-
cional do Cânhamo do Porto, onde surgiu a vontade de desen-
volver malha em cânhamo e confeccionar roupa em Portugal. 
Do sonho fez-se realidade e Marta criou a marca Sensihemp, 
que pretende aproveitar as vastas aplicações do cânhamo e ofe-
recer uma variada gama de produtos à base destas fibras, desde 
artigos têxteis como roupa e calçado a cosmética ou produtos 
alimentares e de uso doméstico. “Quis criar uma linha de roupa 
ecológica e sustentável com o cânhamo, dando a oportunidade 
de fazer produção white label ou parceria com outras marcas”, 
refere. Marta diz ainda que procurou “uma visão abrangente 
de todos os benefícios do cânhamo para a sociedade, não só em 
questões de saúde como em termos ecológicos”. A missão da 
Sensihemp é “promover a sustentabilidade, a saúde e o bem-
-estar através da venda de produtos derivados de cânhamo fa-
zendo renascer a tradição da planta que está tão enraizada na 
nossa cultura Portuguesa.” Os produtos da Sensihemp deverão 
estar disponíveis no mercado a partir de Setembro deste ano. C

É uma fibra 
verdadeiramente amiga 
do ambiente, reciclável e 

biodegradável
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Marta Vinhas com sapatilhas e casaco de cânhamo.  
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A terceira edição do Hemp Fibre Lab realizou-se 
em Maio, no Lugar da Mina da Caveira, entre 
plantações de cânhamo, papaias e dragoeiros, 

à beira de um lago e de um templo budista que parece 
ter aterrado no meio do Alentejo, como que por implan-
tação alienígena. 

Neste encontro, que decorreu durante três dias, par-
tilharam-se as técnicas de tratamento das fibras do câ-
nhamo que estão já praticamente es-
quecidas, desde a maceração à fiação 
e à tecelagem. Lilian Enders Ribeiro, 
criadora e alma do projecto 7 Irmãs, 
organiza estes encontros rodeando-
-se de mulheres artesãs, tecedeiras 
e fiandeiras, que estão a revitalizar 
técnicas antigas, aplicando-as em 
criações próprias ou em estudos so-
ciais e antropológicos. 

O que move esta luso-alemã e as 
mulheres que fazem parte desta 
constelação de pessoas de todos os espectros que cons-
tituem as 7 Irmãs (como as Plêiades) é a paixão pelo 
cânhamo e pela arte de tecer. Uma arte que costumava 
unir as mulheres em círculos de partilha, conversa e 
cantoria e que representava uma base importante do 
sustento das famílias nas aldeias na era pré-industrial.

Os encontros Hemp Fibre Lab começaram há cerca 

de dois anos, em Sintra, quando as 7 Irmãs se juntaram 
a Inês Milagres, artista têxtil estudiosa do processo do  
linho, construíram as ferramentas com um carpinteiro 
e aprenderam as técnicas que depois poderiam adaptar 
à fibra do cânhamo. Foi o primeiro teste, que deu lugar 
ao segundo encontro em Fevereiro de 2020, na Quinta 
dos Sete Nomes. Aí puderam partilhar uma sementeira, 
experimentar a preparação dos terrenos e trabalhar a 

fibra.
Este ano, o evento focou-se no pro-

cesso de transformação das fibras 
do cânhamo. Os dias começaram 
cedo, com meditação e yoga, e foram 
correndo devagar com workshops e 
ateliês que mantiveram toda a gen-
te ocupada, ora descorticando, ora 
assedando a fibra, sempre com boas 
conversas e troca de ideias ao longo 
dos processos.

O primeiro dia abriu com uma 
conversa sobre a história do cânhamo e um passeio 
pela herdade, a quinta com 150 hectares onde funcio-
nava a antiga mina, que hoje tem estufas de papaias, 
dragoeiros e bananeiras e um agro-turismo.

No segundo dia passou-se ao workshop de tintura-
ria e de transformação da fibra. Alice Aranha, desig-
ner têxtil artesanal, explicou o processo de fiação e a 
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3ª EDIÇÃO HEMP FIBRE LAB
7 IRMÃS: MULHERES DE FIBRA

química dos pigmentos naturais para obter as cores  
— cascas de cebola, ramos de cenoura, folhas de euca-
lipto — com um conhecimento e uma paixão que nos en-
volveu, enquanto nas suas mãos ia retorcendo os pêlos 
da fibra num fio tosco e surpreendentemente firme. 

Alice falou sobre as misturas, os tempos de cozedura 
e a importância da preparação dos fios, que devem ser 
bem sedados (penteados) antes de os pigmentar, para 
que as novas cores perdurem sem esmorecer. O vapor 
de eucalipto que sai do tacho de tingimento envolve 
aqueles que se embalam nos movimentos repetitivos do 
tear, dos pentes e da fiação, aumentando as proprieda-
des terapêuticas naturais destes trabalhos manuais.

Alice conta que se interessou pelos fios desde muito 
pequena. “A minha avó fazia muito tricot e ensinou-me, 
mas o que eu gosto mais é crochet. Faço muito crochet, 
que aprendi com uma senhora do meu jardim de infân-
cia, que estava sempre a fazer. Pedi-lhe para me ensinar 
e nunca mais parei”, lembra. Aos 14 anos veio de São 
Miguel para Lisboa e foi na escola António Arroio que 
teve a oportunidade de estudar têxteis. Em 2015, aca-
bado o liceu, foi até Londres estudar Design Têxtil e es-
pecializou-se em Tecelagem no Chelsea College of Arts. 
O interesse pela tinturaria também vem de pequenina, 
mas a sua pesquisa e prática com pigmentos naturais só 
começou mais tarde. Hoje, todos os fios que usa (quer 
sejam comprados, quer sejam feitos artesanalmente por 
ela) são sem cor. “Depois eu faço as minhas cores, por-
que desde criança sempre tive um grande fascínio pela 
cor”. Apesar de participar nestes workshops e de dar 
outros cursos, Alice vive do trabalho que vende na loja 
da Etsy ou que faz por encomenda, que é o que real-
mente lhe dá gozo. “Adoro quando posso fazer peças 
para uma pessoa, quando me pedem. Gosto muito dis-
so”. E também gosta de partilhar, de ensinar. Vê-se na 
forma como fala de ingredientes, das cores e formas de 
fiar e também na paixão com que cativou todos.

DAS FIBRAS À NUTRIÇÃO

Catarina Caixeiro, responsável por alimentar todos 
durante esta viagem, é uma fonte de sabedoria culi-
nária e do poder das plantas. Partilha as suas receitas 
com gosto e torna-se  difícil ficar longe da cozinha na 
hora de preparar as refeições. Em parceria com o chef 
Nasser Faraj, encheram as mesas de acepipes e petiscos 
feitos com folhas, sementes e óleo de cânhamo, pratos 
ricos em nutrientes, fibras e proteínas, com um sabor 
particular e inesquecível. Os truques são mais que mui-
tos e em dois dedos de conversa partilham-se algumas 
técnicas: “No vinagre uso flores naturais para extrair 
os terpenos, usando uma base de vinho branco que vai 
apurando lentamente”, conta Nasser Faraj. Nasser nas-
ceu no Líbano e ainda criança mudou-se para o Brasil. 
Trabalhou num banco, mas um esgotamento e uma de-
pressão levaram-no a deixar tudo para trás e a dedicar-
-se à arte da cozinha. Na nossa memória ficou o delicio-
so pesto de folhas e a couve-flor com óleo de cânhamo 
e mel. Não desfazendo do resto, porque houve muito 
mais! O certo é que, no final do jantar canábico, que 
reuniu mais de 50 pessoas, o que valeu para ajudar à 

digestão foi a boa disposição e a música do Trio Tempe, 
e a paciência que tiveram para ensinar danças tradicio-
nais europeias a leigos de barriga cheia, entre fumos e 
vapores, sob as estrelas e o luar. 

NO CÂNHAMO, TUDO SE APROVEITA

Os restos de fibra que iam ficando entre as púas dos 
sedeiros (uma espécie de pentes feitos com pregos), du-
rante a malhagem ou a assedagem, foram aproveitados 
para fazer papel. O processo tem alguns passos: cortar 
a fibra, cozer ou macerar a quente, deixar repousar de 
molho, para que se crie uma polpa uniforme e despren-
dida, que só fica pronta quando parecer uma espécie 
de nebulosa aquática. As crianças, que aproveitaram o 
tempo entre brincadeiras, banhos no lago e umas boas 
sessões a sedar o fio, ficaram surpreendidas com a ma-
gia posterior. “É assim que se faz papel… tão fácil?”, per-
guntava o Tomás incrédulo. Depois de ter a polpa no 
ponto, basta uma tela com um bastidor e uma superfície 
que permita prensar e secar para, em dois passos, pes-
car a polpa flutuante com a rede e virá-la para um vidro 
que irá ajudar a escoar a água e facilitar a tarefa de pe-
lar a folha de papel artesanal que, depois de secar, até dá 
para escrever. Ou para decorar. Não faltaram pétalas e 
flores nas criações que todos levaram para casa.

Lilian é a mestre artesã do papel e não só! É formada 

O projecto 7 Irmãs 
organiza estes 

encontros rodeando-se 
de mulheres artesãs, 

tecedeiras e fiandeiras, 
que estão a revitalizar 

técnicas antigas

por Margarita Cardoso  
de Meneses

Em plena Serra de Grândola, onde em tempos funcionou a Mina da Caveira, 
fomos participar no Hemp Fibre Lab, organizado pelo projecto 7 Irmãs. 
O evento contou com cerca de 20 participantes, em três dias de animado 
convívio e aprendizagem num local inesperadamente surpreendente.

Lilian a fazer papel de cânhamo sob o olhar atento de Alice Aranha.  
Foto: Laura Ramos

Foto: SocialWeed
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em arte, curadoria e multimédia, viveu na Alemanha, 
na China, fala vários idiomas, é mãe de duas crianças 
e parece ter uma energia inesgotável que a faz alme-
jar levar tudo isto para outras esferas, mais ligadas à 
criatividade e à intervenção artística. Mas as 7 Irmãs 
são um projecto fluido e orgânico, que vive das pessoas 
que vão e vêm, das mulheres que se envolvem e contri-
buem com os seus saberes e ofícios. Para já, é certo que 
irão fazer um novo workshop, provavelmente num dia 

próximo deste Verão. E em Setembro, ainda sem datas 
definidas, Lilian vai organizar uma residência artística. 
“Será um evento à volta das fibras em geral, à volta da 
temática do ser, com meditação activa através do tra-
balho manual e todos os tipos de ritmos, movimentos 
e propostas de conexão através do trabalho da fibra”, 
avança. O objectivo será criar uma zona de floresta e 
fazer uma peça de Land Art. Ou várias. Dependerá de 
quem se juntar a estas plêiades terrestres. C

A Lusicanna é uma cooperativa de produtores de 
cânhamo industrial criada em 2018. Os mem-
bros fundadores aspiravam criar uma organi-

zação que facilitasse a instalação de novos produtores 
de cânhamo industrial e a organização e escoamento da 
produção dos cooperadores. Desde a fundação da coo-
perativa que temos representantes de diferentes áreas 
do sector do cânhamo industrial, desde a área da cons-
trução ecológica à produção de fibra, passando pelas 
sementes, flores, extractos e cosmética natural. 

Em 2018 verificaram-se diversos obstáculos na 
DGAV, mas todos tivemos autorização de cultivo, in-
formámos as autoridades e a primeira produção correu 
dentro da normalidade. No final de 2018 participámos 
na Cannadouro - Feira Internacional do Cânhamo com 
enorme sucesso. As nossas flores esgotaram e fomos 
os primeiros produtores nacionais de óleo essencial de 
cânhamo bio, o que nos abriu as por-
tas da indústria cosmética. A nossa 
presença na feira foi reveladora do 
potencial deste sector e deu-nos mo-
tivação para continuar a melhorar e 
a inovar. 

Parecia que tudo iria correr bem, 
mas em 2019, com a regulamenta-
ção da canábis medicinal, várias multinacionais da in-
dústria farmacêutica instalaram-se em Portugal e, com 
os seus fundos milionários, exerceram uma influência 
na tutela que levou à suspensão da regulamentação do 
cânhamo industrial até ao final de 2020. Durante 2019 
e 2020 vários produtores de cânhamo foram alvo de 
repressões policiais e apreensões ilegais de plantas de 
cânhamo industrial. Os prejuízos para os agricultores 
foram incalculáveis, entre perdas de investimento, tra-
balho e principalmente de credibilidade no plano inter-
nacional. 

Portugal tem potencial para produzir o melhor câ-
nhamo industrial da Europa. Não conseguiremos com-
petir com a quantidade produzida pela França ou pela 
Alemanha, mas somos, sem dúvida, competitivos na 

qualidade dos nossos produtos, já reconhecida pelos 
nossos parceiros europeus. 

A Lusicanna fez o seu papel na defesa dos agriculto-
res e produtores de cânhamo durante este período de 
“guerrilha institucional”. Em 2018 demos o alerta para 
o atraso na regulamentação, em 2019 escrevemos uma 
carta aberta à tutela e outras instituições, pedindo es-
clarecimentos sobre o atraso. Reunimos com a DGAV, 
Infarmed e CAP e com alguns grupos parlamentares. 
Fizemos o que estava ao nosso alcance para defender os 
direitos dos agricultores e do sector do cânhamo, mas 
foi como a luta entre David e Golias. Entre 
nós, pequenos produtores, e um sector que 
investiu milhões na produção de medica-
mentos a partir da canábis. Obviamente, 
nunca venceremos estes gigantes, mas não 
deixaremos de lutar pelos nossos direitos.

Actualmente, os produtores de 
cânhamo continuam a ser constran-
gidos na sua actividade normal. A 
DGAV continua a dificultar a cer-
tificação das sementes, como lhe 
compete, requerendo documentos 
comprovativos do teor de THC para 
sementes do catálogo europeu de 

variedades agrícolas. Parece uma anedota, mas não é. 
Quando solicitamos este documento aos agricultores 
ou fornecedores de sementes, primeiro eles brincam 
connosco, depois recusam-se a declarar o que já está 
certificado e homologado pela União Europeia. Somos 
alvo de chacota e depreciação internacional devido à 
incompetência das nossas instituições. 

Entretanto, no campo, estamos no final de Maio 
e o período ideal de sementeira já passou. Sabemos 
que existem inúmeros pedidos a aguardar resposta 
da DGAV, mas os produtores estão, mais uma vez, na 
corda bamba, sem saber como será o dia de amanhã. 
Entretanto, lá fora, a indústria do cânhamo avança, 
indiferente aos problemas de Portugal. E assim, vamos 
ficando para trás. C

CULTIVO DE CÂNHAMO:  
A REALIDADE NO TERRENO

por Hugo Monteiro
Membro Fundador da Lusicanna

Somos alvo de 
chacota e depreciação 
internacional devido 
à incompetência das 
nossas instituições. 

Fotos: D
.R. Lusicanna

Stand da Lusicanna na CannaDouro 2018 Fátima Orta Jacinto e Jürgen Simon no Parlamento em 2019

Foto: SocialWeed

Foto: Laura Ramos

Foto:. SocialWeed

Foto: SocialWeed

Foto:SocialWeed
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Há uns 40 anos, o investigador Telmo Verdelho, nas-
cido em 1943, centrado no regulamento de uma feitoria 
régia com data de 1656, publicava na revista regional 
Brigantia um interessante artigo sobre a cultura do câ-

nhamo em Torre de Mon-
corvo, num tempo em que 
se verificava uma certa 
proliferação do consumo 
da “passa”, atribuído à 
chegada dos “retornados” 
do ex-ultramar. Não foi 
preciso muito para que 
um jornalista mais arguto 
ironizasse com o tema e 
espalhasse a notícia: “Há 
300 anos: D. João IV man-
dou plantar liamba perto 
de Moncorvo”! – Diga-se 
de passagem que o título 
causou uma certa urticá-
ria junto das “pessoas de 
bem” do burgo.

Já o assunto tinha caído no olvido quando, em apêndi-
ce à 2ª edição portuguesa da obra de Jack Herer (1939-
2010), “O Rei vai nú” (2002), Luís Torres Fontes e João 
Carvalho introduziram uma caixa intitulada “A capital 

portuguesa da cannabis”, referindo-se a Torre de Mon-
corvo. Tratando-se de literatura algo “especializada”, o 
título passou ao lado dos decisores locais, mas, mesmo 
que lhes chegasse ao conhecimento, seria obviamente 
descartado, não só por uma eventual “má imagem”, 
como porque se não vislumbrava qualquer futuro num 
“produto” que era definitivamente passado. Para mais, 
andava então este município trasmontano apostado em 
criar uma imagem de marca mais centrada nos dor-
mentes minérios de ferro da serra do Roboredo, tendo 
cunhado o slogan “Torre de Moncorvo, onde o ferro é 
a alma da terra”.

A FEITORIA DO LINHO-CÂNHAMO

É verdade que os minérios de ferro de Moncorvo são 
conhecidos e explorados seguramente desde a época 
romana, mas com muitas intermitências, e supomos 
que o seu peso da economia regional terá sido sempre 
um tanto residual, considerando a fraca qualidade das 
hematites e a escassa presença de magnetite.  Aparen-
temente, a história local do cânhamo teve mais sucesso 
e terá sido bem mais impactante, a ponto de se ter cria-
do uma feitoria, em 1617, que controlou toda a produ-
ção regional durante mais de um século. Sabe-se ainda, 
pelo registo de bens e propriedades, que a fábrica da 
igreja matriz nunca possuiu ferrarias, contudo sendo 

TORRE DE MONCORVO: 
CÂNHAMO AJUDOU A ERGUER 
UMA QUASE-CATEDRALpor Nelson Campos

proprietária de vastas plantações canhameiras, no vale 
da Vilariça, como adiante veremos.

Em rigor, não se sabe quando é que o cânhamo foi in-
troduzido nesta região, mas com toda a certeza, porque 
tal ficou documentado, a produção em escala surge no 
século XV. E parece que até era demais, considerando 
as queixas que os procuradores do concelho de Torre 
de Moncorvo apresentaram a D. Afonso V, nas cortes 
de 1439: “em esta vila há uma ribeira a que chamam a 
Vilariça, na qual os homens lavram muitos linhos al-
canaves além do razoável, de tal guiza que por causa 
do dito linho lavrarem tanto vêm a adoecer e morrem 
antes de tempo”. E ainda com prejuízo de outras cul-
turas, pois acrescentam: “outrossim, por causa do dito 
linho deixam morrer as vinhas e deixam de lavrar o 
pão [cereal] e a terra vai-se a monte. Pelo que vos pedi-
mos por mercê que lhes mandeis pôr pena a qualquer 
um que lavrar mais do que até dez alqueires de linha-
ça, que pague aquela pena que vossa mercê mandar…” 
(Alves 2000, IV). As condições especiais para o incre-
mento desta produção aqui, sobretudo no baixo vale 
da Vilariça, deviam-se à fertilidade dos solos aluviais, 
associados ao microclima de tipo mediterrânico, com 
altas temperaturas no verão e mais amenas no inver-
no. A fertilização dos campos dava-se de modo natural, 
anualmente, devido a um fenómeno hidrológico local-
mente conhecido como “rebofa”: o vale era amplamente 
alagado durante as grandes cheias porque se verificava 
um refluxo das águas do Sabor, acrescido da enchente 
da ribeira da Vilariça, ao chocarem com o ímpeto do 
Douro que aqui se contorce em apertado meandro. A 
persistência da humidade do solo, após essas cheias, era 
outra condição favorável à cultu-
ra do cânhamo.

Já em meados do século XVI 
o corógrafo João de Barros, es-
pecialista em áreas geográficas, 
ao passar pelo vale da Vilariça a 
caminho de Torre de Moncorvo, 
observou que aqui havia “muito 
pão [cereal] e muito linho cânha-
mo”. Chegado à vila, entre outras 
coisas, disse que está em cons-
trução uma grandiosa igreja, “de 
bóveda” [abóbada], a qual havia quarenta anos que era 
começada e ainda não era acabada, apesar de trabalha-
rem continuadamente nela (J. de Barros 1919).

Também o chantre da Sé de Évora, Manuel Severim 
de Faria, ao cruzar a região em 1609, disse que “a prin-
cipal fazenda desta terra é linho cânhamo, de que se 
colhe muito e lavrado em várias peças retempera todas 
as partes do reino”. A igreja matriz estava em fase final 
de construção, comentando o viajante que uma vez ter-
minada “será obra insigne” (Serrão 1974).

A IMPORTÂNCIA DAS “CANAMEIRAS” NOS 
DESCOBRIMENTOS

Considerando que o século XVI é marcado pela cons-
trução do império marítimo português, a necessidade 
crescente de cânhamo para o cordame e enxárcias das 

naus da carreira das Índias e, posteriormente, para o 
Brasil, não havendo no reino abundância de terras 
com as excelentes condições do vale da Vilariça, tor-
na as suas “courelas” (parcelas aráveis perpendiculares 
ao leito do rio e ribeira) especialmente dotadas para 
esse efeito. São as “canameiras” (campos de cânhamo). 
Acontece que essas terras de primeira categoria, “cana-
meiras”, propriedade dos grandes senhores da terra ou 
de instituições de vulto, como a Igreja ou o Concelho 

(município), eram arrendadas a lavra-
dores. Neste caso, porque o Concelho 
tinha todo o interesse na construção do 
grande templo que seria a igreja matriz, 
foi então afecta à obra uma rica “coure-
la”, a dos Quinhões, com a renda anual 
de duzentos mil réis. Isto para além de 
mais nove courelas “canameiras” que a 
Igreja de Santa Maria (matriz de Torre 
de Moncorvo) possuía, em 1592, no bai-
xo vale da Vilariça, segundo um tombo 
das propriedades então realizado. Tendo 

em conta a excepcional produtividade destas terras, em 
que cada pé de cânhamo excedia a altura de um homem 
a cavalo (no dizer de um corógrafo oitocentista), po-
de-se fazer ideia da riqueza anual arrecadada. Assim, 
julgamos ser de assinalar o contributo desta receita – 
juntamente com outros proventos e eventual contribu-
to régio – para a construção da grandiosa igreja Nossa 
Senhora da Assunção, matriz de Torre de Moncorvo, 
como intuiu, já no séc. XIX, o historiador de arte Joa-
quim de Vasconcelos, num artigo sobre o cânhamo: 
“com o dinheiro que rendeu o linho, o cânhamo e o 
modesto bicho da seda, levantou a gente de Moncorvo 
a sua majestosa catedral da Renascença” (J. Vasconce-
los 1983). Se aqui o bicho da seda, à época, ainda não 
contava muito para o “campeonato”, já no que toca ao 
cânhamo há um grande fundo de verdade. C

Com o dinheiro 
que rendeu o linho, o 
cânhamo e o modesto 

bicho da seda, levantou 
a gente de Moncorvo a 
sua majestosa catedral 

da Renascença

Igreja Matriz de Moncorvo. Foto: Nelson Campos

Vale da Vilariça
Foto: Nelson Campos

Artigo de Roby Amorim, Diário de Lisboa, 1981
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As nossas sem
entes são colecionáveis e de venda exclusiva a adultos. A sua germ

inação e cultivo são proibidos. Calendário preparado pela Kannabia Seed Com
pany com

 base no livro  “Lunario 2021. Calendario Lunar para el huerto y el jardín ecológicos, y para tu salud (M
ichel G

ros)”

Calendário Lunar

2021

Hemisfério norte Não recomendadoRecomendado

Junho

Julho

Agosto

www.kannabia.com
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ETHAN RUSSO: “A CANÁBIS É 
MUITO MENOS PERIGOSA DO QUE 
A MAIORIA DOS MEDICAMENTOS 
CONVENCIONAIS"

Licenciado em Psicologia pela Universidade da 
Pensilvânia e em Medicina pela Universidade de 
Massachusetts, começou por trabalhar em pe-

diatria e foi neurologista clínico durante cerca de 20 
anos, antes de ingressar na International Cannabinoid 
Research Society (Sociedade Internacional de Inves-
tigação Canabinóide) e na International Association 
for Cannabinoid Medicines (Associação Internacional 
para Medicinas Canabinóides), fazendo ainda parte do 
Conselho Científico do American Botanical Council 
(Conselho Botânico Americano). 

Foi director Médico da PHYTECS, uma empresa de 
biotecnologia que investiga o sistema endocanabinóide 
humano (ECS), consultor médico na GW Pharmaceuti-
cals, tendo supervisionado os ensaios clínicos dos medi-

camentos Sativex e Epidiolex. Foi director de pesquisa 
e desenvolvimento do ICCI — International Cannabis 
and Cannabinoids Institute e é presidente do Conselho 
Científico da Endocanna Health, uma empresa norte-
-americana de biotecnologia especializada em testes 
de DNA endocanabinóide e formulações de precisão 
de canabinóides. Fundador e CEO da CReDO Science, 
em 2020 Ethan juntou-se ao advogado e cientista Dale 
Hunt, e ao botânico Robert Clarke para lançar a Bree-
der’s Best, uma empresa focada no licenciamento de 
propriedade intelectual na indústria da canábis.

O que é que despertou o seu interesse pelo es-
tudo das aplicações medicinais da canábis? Como 
descobriu a planta?

Em 1990, após sete anos de prática clínica em neu-

Médico Neurologista e investigador na área da psicofarmacologia, Ethan Russo é uma figura 
incontornável na investigação sobre canábis medicinal desde 1996. Escreveu sete livros sobre canábis 
e ervas medicinais e publicou mais de 50 artigos científicos nas áreas da neurologia, gestão da dor, 
canábis e etnobotânica, tendo dado formação em mais de 30 países. Ethan esteve em Portugal a 
convite da PTMC - Portugal Medical Cannabis, para esclarecer o potencial medicinal da canábis e 
desconstruir alguns mitos.

rologia, senti que estava a dar medicamentos cada vez 
mais tóxicos a muitos dos meus pacientes, com cada vez 
menos benefícios. Então, reavivei um antigo interesse 
por plantas medicinais, que me levou à floresta ama-
zónica no Perú para estudar a flora indígena utilizada 
pelo povo Machiguenga para tratar enxaquecas e ou-
tras doenças. Quando regressei, em 1996, rapidamente 
me envolvi na controvérsia da canábis. A incrível histó-
ria da canábis como medicamento, bem como as abun-
dantes publicações sobre os seus benefícios, captaram 
a minha imaginação e fizeram com que esta se tornasse 
no centro da minha carreira. Embora tivesse conheci-
do a canábis muito antes, deparei-me com ela no âmbito 
profissional em 1980, quando era 
médico residente de neurologia, e 
conheci um homem no Hospital 
de Veteranos de Seattle, que mis-
turava canábis no seu tabaco de 
cachimbo como tratamento para 
a miastenia grave. Graças a isso, 
praticamente evitava os interna-
mentos no hospital. Mais tarde, 
mesmo na década de 1990, cerca 
de um terço dos meus pacientes 
de esclerose múltipla usaram a 
canábis com êxito para a dor e a 
espasticidade, bem como uma grande variedade de ou-
tras doenças: enxaquecas, dor crónica, doenças de Par-
kinson e Huntington, e até epilepsia.

Como explicaria a canábis medicinal a um pa-
ciente que nunca tenha ouvido falar dela?

A canábis é uma planta medicinal cujo uso por huma-
nos remonta a tempos anteriores à história documenta-
da. Como remédio fitoterápico, contém uma combina-
ção de ingredientes que, em conjunto, estimulam a sua 
actividade (sinergia) e produzem um agente terapêuti-

co versátil para muitas doenças nas quais os medica-
mentos convencionais falham. Em parte, isto deve-se 
ao facto de a canábis actuar ao nível do sistema endo-
canabinóide, um regulador inato das funções corporais 
que serve para manter a homeostase (um equilíbrio de-
sejado das funções fisiológicas).

Que descobertas fez nas últimas pesquisas ou 
em que está focado agora? 

Recentemente, descobrimos a base genética da sín-
drome de hiperémese canabinóide. O artigo está agora 
a ser considerado para publicação. Também estamos a 
publicar as descobertas de uma pesquisa muito grande 
de pessoas que usam produtos predominantes de can-

nabigerol (CBG) para obter benefí-
cios na dor, ansiedade, depressão e 
outras condições com um perfil de 
efeitos colaterais aparentemente 
muito seguro e nenhuma evidên-
cia de dependência ou abstinência. 
Desenvolvemos ainda uma nova 
técnica de extracção sem solvente 
para canábis que preserva o perfil 
encontrado na planta fresca. Es-
tamos a tentar tornar a cannabis 
mais segura e melhor. 

No ano passado disse que um 
dos principais problemas da indústria da canábis é 
a falta de diversidade de chemovars (variedades). 
Porquê? 

A criação selectiva continua a ser uma prioridade im-
portante. Estamos sempre à procura de uma melhor ge-
nética que expresse os “canabinóides menores” e, em se-
guida, a investigar a sua utilização. Isto será mais fácil à 
medida que as leis forem alteradas a nível internacional.

Em Portugal ainda há muitos médicos e psiquia-
tras convencidos de que a canábis provoca psi-

Entrevista: Laura Ramos - Tradução: João Vasconcelos - Fotografia: Renato Velasco

A incrível história da 
canábis como medicamento, 

bem como as abundantes 
publicações sobre os seus 

benefícios, captaram a 
minha imaginação e fizeram 
com que esta se tornasse no 
centro da minha carreira.

 Ethan Russo esteve em Portugal a convite da PTMC - Portugal Medical Cannabis, para falar sobre a farmacologia dos cannabinóides.
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coses ou esquizofrenia. O que tem a dizer sobre 
essas convicções e qual é a sua experiência como 
neurologista?

A canábis é como qualquer outro medicamento. Tem 
efeitos secundários, mas eles estão bem investigados 
e conhecidos e, neste caso, são totalmente evitáveis. 
Existe uma diferença abismal entre fumar canábis re-
creativamente, quando a intenção é produzir efeitos 
psicoactivos, e utilizar canábis de forma terapêutica, 
através da administração não fumada em doses que 
são utilizadas para controlar sintomas. Na verdade, a 
canábis é muito menos perigosa do que a maioria dos 
medicamentos convencionais e não causa esquizofre-
nia em indivíduos que não tenham uma predisposição 
prévia para essa perturbação. Além disso, não existe 
uma dose de canábis que possa 
causar a morte, ao contrário dos 
opiáceos, pois há poucos recep-
tores canabinóides nos centros 
respiratórios do tronco cerebral, 
e tem uma margem de segurança 
notável, quando preparações ade-
quadas são usadas devidamente.

Na sua publicação de 2011 no 
British Journal of Pharmaco-
logy, “Taming THC”, afirmava 
que, à data, muitos canabinói-
des, terpenóides e flavonóides 
continuavam por estudar. Considera que essa si-
tuação mudou nos últimos anos? Como?

Não mudou tão depressa quanto devia! Continuo a 
investigar e a escrever sobre este tema. Neste momen-
to, temos um estudo a arrancar nos EUA com Ryan 
Vandrey, da Johns Hopkins University, subsidiado pe-
los National Institutes of Health, que esperamos que 
forneça evidência das contribuições sinérgicas dos ter-
penóides para os efeitos do THC.

Qual a importância dos efeitos sinérgicos da ca-
nábis e como é que poderão ter impacto em avan-
ços na medicina no futuro?

A sinergia dos ingredientes da canábis pode trazer 
dois benefícios:

1) O estímulo de uma actividade desejada, tal como 
combinar dois ou mais ingredientes analgésicos para 

reduzir a dor e a inflamação (por exemplo, THC + CBD 
+ Cariofileno);

2) Certos componentes terpenóides reduzem os efei-
tos secundários do THC. Um bom exemplo é a capaci-
dade que tem o Alfa-Pineno, um inibidor da acetilcoli-
nesterase, de reduzir a debilitação da memória de curto 
prazo produzida pelo THC. Estes tipos de formulações 
podem vir a ser melhores medicamentos à base de ca-
nábis.

Na sua opinião, qual é o cenário ideal para um 
país que acaba de legalizar a canábis medicinal? 
Considera que basta vender canábis como medica-
mento nas farmácias ou também deverão disponi-
bilizar a planta inteira?

Deverão ser desenvolvidas várias abordagens. Em-
bora eu continue a acreditar que 
os medicamentos à base de caná-
bis sujeitos a receita são necessá-
rios em várias situações, haverá 
sempre lugar para preparações 
fitoterapêuticas bem cultivadas e 
produzidas.

Considera que os pacientes 
deveriam ser autorizados a 
cultivar a sua própria canábis, 
sob aconselhamento médico?

Sim. Os pacientes que são fi-
sicamente capazes de cultivar 

a sua própria canábis dão sinais de beneficiar muito 
dessa actividade e da capacidade de se ajudarem a si 
próprios. Dada a complexidade do SEC (sistema endo-
canabinóide), dos canabinóides (tanto endógenos como 
exógenos), e das inúmeras interacções nas quais parti-
cipam ou processos que modulam, pode dizer-se com 
bastante certeza que deverá evoluir em breve um ramo 
particular da medicina, da farmacêutica ou mesmo até 
surgir um novo ramo exclusivo para ser incluído nos 
programas de educação superior. 

Como é que a educação sobre canábis deve ser 
abordada no futuro?

Actualmente, a educação específica sobre canábis 
encontra-se disponível por via de várias fontes, tais 
como a Americans for Safe Access (Americanos pelo 
Acesso Seguro), The Answer Page (A Página das Res-

postas), e da Society of Cannabis Clinicians (Sociedade 
de Médicos Canábicos). Infelizmente, a educação sobre 
canábis e até mesmo sobre o sistema endocanabinóide é 
terrivelmente desadequada nas faculdades de medicina 
de todo o mundo. Isso precisa de mudar. A certificação 
do conhecimento sobre canábis como medicamento já 
se encontra disponível e é obrigatória em certas áreas 
para se poder recomendar ou receitar.

Como é que se consegue um acesso mais fácil e 
mais seguro à canábis? Quais são os caminhos que 
a indústria e os pacientes devem seguir? 

Precisamos de políticos novos e esclarecidos, que 
percebam que a canábis é uma solução para muitos 
problemas e que não deve ser considerada apenas um 
problema em si. A indústria precisa de uma melhor re-
gulamentação para a educação e segurança do consu-
midor.

Como imagina a medicina com base em canabi-
nóides nos próximos 20 anos?

À medida que os fármacos de canábis se tornam mais 
disponíveis, haverá um reconhecimento crescente do 
seu valor em muitos tipos de doenças refractárias. As 
atitudes irão mudar lentamente, à medida que as pes-
soas e os políticos se derem conta da sua segurança e 
que as vantagens deste medicamento mais seguro se 
tornarem evidentes. Com os ensaios clínicos sobre ca-
nábis, o melhor ainda está para vir! C

Os pacientes que são 
fisicamente capazes de 
cultivar a sua própria 
canábis dão sinais de 

beneficiar muito dessa 
actividade e da capacidade 

de se ajudarem a si próprios. 

Ethan Russo com Raphael Mechoulam e Yechiel Gaoni, dois dos mais importantes investigadores a nível mundial na área da canábis medicinal. Foto: D.R.
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A discussão sobre a legalização da canábis re-
creativa está exausta. Os argumentos são co-
nhecidos, a realidade é evidente e só por algu-

ma forma de interesse financeiro (do tráfico aos centros 
de reabilitação há muitos interesses), fundamentalismo 
ideológico ou absoluta ignorância sobre o tema, alguém 
é capaz de continuar a defender o proibicionismo. 

A fórmula é simples e já foi comprovada vezes sem 
conta:

1. Décadas de proibicionismo não acabaram com o 
consumo. Pelo contrário, em Portugal aumentou ao 
longo da última década;

2. Não sendo legal, os únicos beneficiários são os tra-
ficantes de droga;

3.  Sob o domínio dos traficantes não é possível con-
trolar a qualidade da planta, que é frequentemente 
adulterada, com consequências na saúde dos consumi-
dores;

A proibição da canábis é o paraíso dos traficantes e 
um atentado à saúde pública. E es-
tes factos não são desconhecidos 
dos maiores partidos portugueses: 
eles sabem que o movimento inter-
nacional da legalização é sustenta-
do em resultados positivos e que 
mais tarde ou mais cedo será inevi-
tável em Portugal. O centrão políti-
co não ignora esta inevitabilidade, simplesmente não se 
quer expor e ser eleitoralmente prejudicado por aquilo 
que eles acham que é a maioria da população portugue-
sa: ignorante. Ao centrão falta coragem política para 
defender o que está certo. E, muito provavelmente, está 
a cometer um erro de análise ao considerar a maioria 
do país ignorante – nada nos diz que a maioria dos por-
tugueses esteja ainda na escuridão. 

Mas o caminho da legalização encerra em si alguns 
perigos, se não formos capazes de discutir desde já 
formas de regulamentação do mercado e do consumo. 
Beau Kilmer, num artigo de 2019, publicado no “Ameri-

can Journal of drug and alcohol abuse” discute algumas 
das contradições da legalização. O funcionamento do 
futuro mercado da canábis é uma dessas discussões. 

No mercado legal existem requerimentos de qualida-
de e segurança que exigem dos produtores investimen-
tos significativos, o que não sucede no mercado negro, 
resultando, eventualmente, em preços mais baixos na 
canábis que é comprada ao traficante. 

Um mercado da canábis liberalizado significa a pre-
sença de várias empresas que competem entre si, pelo 
melhor preço. A sobrevivência dos produtores depende 
do nível de consumo – quanto maior, mais lucro. E esta 
é uma contradição do ponto de vista da saúde pública: 
o objectivo deve ser a prevenção do consumo proble-
mático, se possível, diminuindo-o. Não podemos ter, no 
mesmo espaço público, produtores a utilizarem a pu-
blicidade para aumentar o consumo e instituições de 
saúde a procurar preveni-lo. 

A potência e o tipo de produto que é legalizado tam-
bém merece reflexão. Num mercado 
canábico excessivamente liberali-
zado, a possibilidade de manipula-
ção da potência da planta em THC 
ou mesmo o tipo de produtos que é 
comercializado (hoje em dia já co-
nhecemos de tudo: óleos, pomadas, 
chás, alimentos, ceras, vaporizado-

res, entre outros), choca frontalmente com a estratégia 
de redução de riscos que queremos ver implementada. 
Ainda que haja pouca evidência científica, a que existe 
parece apontar para um aumento dos riscos de pertur-
bações mentais com a utilização de plantas manipula-
das com alta potência de THC.

Diferentes modelos de legalização estão em desenvol-
vimento em diferentes partes do mundo, com resulta-
dos distintos. E alguns destes “perigos” foram já identi-
ficados e estão, claramente, relacionados com mercados 
muito liberalizados e pouco regulados. No entanto, há 
um exemplo para o qual deveríamos dirigir as nossas 

O MERCADO DA CANÁBIS
por Bruno Maia 
Neurologista

A proibição da canábis é 
o paraíso dos traficantes 
e um atentado à saúde 

pública. 

atenções: o Uruguai. No Uruguai, um utilizador adul-
to de canábis (o consumo por menores é proibido) é 
obrigado a registar-se enquanto tal perante o Estado. 
Só existem 3 formas de obter canábis: por auto-cultivo, 
através de cooperativas de pequenos produtores, com 
limite anual de produção, ou através de uma farmácia 
autorizada. Existem apenas duas empresas licenciadas; 
o Estado determina o preço e a quantidade de canábis 
produzida; toda a publicidade à canábis é proibida; está 

autorizado apenas um conjunto pequeno de estirpes da 
planta e com limite de concentração de THC a 9%.

Para ultrapassar os problemas sérios que um mer-
cado liberalizado desencadeia não temos de copiar in-
tegralmente a regulamentação restritiva do Uruguai, 
mas pensar um futuro “legalize” exige a responsabili-
dade de prevenir que uma causa justa não se afogue nas 
ratoeiras do mercado livre.C
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Associados e apoiantes da Santa Cannabis durante um seminário sobre autismo em Florianópolis antes da pandemia. Foto: D.R.
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de ter sido detido com a erva que seria usada por um 
paciente com cancro.

Os “jardineiros” que produzem os óleos oferecidos 
através da Santa Cannabis, até hoje, nunca foram de-
tidos. E uma estratégia da associação é não se escon-
der. A entidade tem registo de empresa, endereço fixo 
e busca na Justiça o direito de plantar e produzir o 
remédio dos seus mais de 500 associados. Não são só 
os “jardineiros”, mas até os que cultivam apenas para 
si são presos. Essa é a situação do Ivan, de Florianó-
polis, que produzia em casa o óleo para a filha autista. 
A menina tomava Risperidona, remédio que a deixava 
sedada, sem interacção social. "Com o óleo artesanal, 
ela tornou-se mais expansiva, presta atenção nas coisas 
ao redor, canta, gosta de regar plantas. Ela nem baba 
mais”. O sucesso no tratamento não foi suficiente para 
garantir a liberdade de Ivan. "Minha casa foi invadida 
sem mandado pela polícia. Não tinha nada de tráfico 
aqui. Mas me levaram para a delegacia. Fiquei detido 
até o dia seguinte na audiência de custódia, quando me 
liberaram, já que sou réu primário. Agora estou fazen-
do toda a minha regularização, que é ter prescrição 
médica, acompanhamento de advogados. Minha inten-
ção é conseguir um Habeas Corpus para cultivar e não 
sofrer mais esse abuso”.

O Habeas Corpus é uma forma legal que os brasilei-
ros encontraram para plantar canábis e produzir o pró-
prio remédio. Já são mais de 200 decisões favoráveis 
no país, quatro delas de associados da Santa Cannabis. 
"É uma situação paradoxal da Justiça brasileira. O pa-

ciente precisa iniciar uma atividade ilegal, que é 
plantar em casa, provar através de laudos mé-
dicos que o tratamento melhorou a sua condi-
ção, para só depois entrar na Justiça e na esfera 
penal, para tentar legalizar o plantio", explica a 
advogada Raquel Schramm, directora jurídica 
da Santa Cannabis.

JUÍZES EXIGEM FORMAÇÃO EM CULTIVO E 
EXTRACÇÃO

Uma exigência que os juízes têm feito aos pa-
cientes que buscam esse direito nos tribunais é 
para realizarem cursos de cultivo e extracção. 
E essa é mais uma frente em que a Santa Can-

nabis actua, pois já promoveu sete cursos. Ou seja, a 
Santa Cannabis facilita o acesso a informação e trata-
mentos, enquanto procura na Justiça o direito de culti-
var, mas também ajuda os próprios pacientes a plantar 
em casa e a legalizar os seus cultivos. Em Novembro de 
2019, Pedro Sabaciauskis participou nas conferências 
da Cannadouro e contou a sua história. Agora, ele quer 
trazer este modelo para Portugal e já reuniu uma equi-
pa de pessoas do Brasil, Porto e Lisboa, incluindo uma 
advogada brasileira que virá a Portugal para tentar o 
primeiro HC de cultivo a um paciente português. Os 
leitores da Cannadouro Magazine poderão acompa-
nhar aqui esta história. C

Actualmente, os remédios de canábis custam 
cerca de 300 euros nas farmácias brasileiras e, 
com o real desvalorizado, importar está fora de 

questão para a maioria. Por isso, são as associações de 
pacientes que garantem às famílias de baixo rendimen-
to os tratamentos com CBD e THC. Já são mais de 40 
associações espalhadas no país, mas apenas duas têm 
autorização da Justiça para plantar. Todas as outras 
operam à margem da lei. 

DA CAMA PARA A COZINHA E O TRICOT

A Santa Cannabis começou em 2019, após a luta de 
um neto para tratar a avó, portadora de Parkinson, com 
canábis. Ela é a Dona Edna, uma senhora então com 
82 anos, que já estava acamada. Foi 
nessa época que Pedro Sabaciaus-
kis, Presidente da Santa Cannabis, 
descobriu que, nos Estados Unidos, 
estavam tratando doentes de Par-
kinson com sucesso através da canábis. Pedro levou a 
avó a um médico e saiu de lá com uma receita. Contra a 
vontade da família, comprou o óleo numa associação e 
passou a tratar a avó com as gotas receitadas pelo mé-
dico. Dona Edna voltou a cozinhar e a tricotar, duas das 
suas paixões. "Eu já não falava mais. A canábis foi um 
milagre para mim", conta Dona Edna. O óleo foi adqui-
rido à Abracam, que fica no Ceará, a 3.500 km de dis-
tância, porque não havia nenhuma associação no Sul 

do Brasil, uma região mais conservadora. "Eu compar-
tilhava vídeos da minha avó no Facebook, mostrando 
como ela melhorou, e muitos amigos também queriam 
usar o tal óleo milagroso. Eu recomendei a Abracam, 
mas o Thomas, que é o presidente da associação, me su-
geriu abrir uma nova em Florianópolis. Assim nasceu a 
Santa Cannabis", conta Pedro.

“JARDINEIROS” ARRISCAM PRISÃO

Diferente dos produtos das farmácias, que são de 
CBD ou THC isolado, os óleos das associações são fei-
tos integralmente com as flores, ou seja, são de espectro 
completo e têm um potencial terapêutico maior, além 
de serem bem mais baratos. Por isso são tão procura-

dos. Tanto o cultivo das plantas 
como o processo de extracção são 
feitos por pessoas chamadas de 
“jardineiros”.

Apesar de produzirem a cura de 
muita gente, quando vão presos, os “jardineiros” são 
julgados por tráfico de drogas. O caso mais recente 
aconteceu em Março, quando dois homens foram pre-
sos na fronteira com o Paraguai, com 4,5 litros de ex-
tracto usado na produção dos óleos. Um deles, Paulo 
Coelho, da Ama+Me, disse que a apreensão do extracto 
deixou centenas de pacientes sem tratamento. Há ainda 
um caso que mobiliza activistas no Brasil, o do Márcio 
Pereira, que cumpre 7 anos de prisão por tráfico, depois 

SANTA CANNABIS:
DA LUTA PELA SAÚDE DA AVÓ 
À DESOBEDIÊNCIA CIVIL por Marcus L. Bruno

Na ilha de Santa Catarina, um paraíso tropical no sul do Brasil, fica uma das capitais mais portuguesas 
do país: Florianópolis, onde os ilhéus ainda carregam traços do sotaque açoriano. Nesta cidade, 
funciona a primeira associação de pacientes de canábis da Região Sul, a Santa Cannabis, que em dois 
anos já tratou mais de 600 pessoas com óleos feitos da planta. Mas como é possível, se no Brasil plantar 
canábis é proibido? Graças a muita coragem e à desobediência civil.

Eu já não falava mais. A 
canábis foi um milagre 

para mim
Um sonho alimentado há 

pelo menos três anos por 
activistas da canábis me-
dicinal no Brasil começou 
a tornar-se realidade no 
final do mês de Abril. Foi 

fundada a Federação das Associações de Cannabis  
Terapêutica (Fact), com representantes de 36 asso-
ciações, tendo sido eleito presidente o neurocientista 
Sidarta Ribeiro, uma das maiores referências da ac-
tualidade em estudos com canábis e psicadélicos, que 
salientou a importância de pessoas de diferentes posi-

cionamentos e de todas as regiões do país se aliarem 
pela mesma causa. "A Fact é a representação dos inte-
resses da maior parte da população que não pode parti-
cipar deste mercado de oligopólio de grandes empresas. 
Ela surge para batalhar pelos interesses de todos que 
querem, buscam e têm direito a se tratar.” Para Sheila 
Geriz, coordenadora e porta-voz da instituição, a Fact 
nasce com o objectivo de lutar por uma regulamenta-
ção justa e inclusiva, sobretudo pelo cultivo individual, 
actividade que não está contemplada no Projecto de Lei 
399, que legaliza o plantio para fins medicinais e indus-
triais, e que deve ser votado nas próximas semanas.

MAIS DE 30 ASSOCIAÇÕES BRASILEIRAS DE CANÁBIS UNEM-SE EM FEDERAÇÃO

Pedro Sabaciauskis e a avó, dona Edna, feliz com o óleo de canábis na mão. Foto: D.R.

Um dos associados da Santa Cannabis com HC para cultivo. Foto: D.R.
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A canábis é uma das  substâncias psicoactivas 
mais consumidas no nosso país. Muitas pessoas 
utilizam canábis pelos seus efeitos relaxantes, 

para estimular a criatividade, alterar a percepção, etc. 
Com o tempo, algumas pessoas podem experienciar 
efeitos mais desconfortáveis ou desafi antes: ansiedade, 
apatia e falta de motivação. Os consumos continuados 
de canábis podem também causar dependência física e 
psicológica, associada a sintomas de privação que po-
dem ser desconfortáveis.

Se este for o teu caso, pode ser importante refl ectires 
sobre a tua relação com a canábis e fazeres algumas 
mudanças na forma de a utilizar.  Para algumas pes-
soas, a solução passa pela redução do consumo, para 
outras pela sua gestão e outras optam por parar total-
mente de consumir. Só tu sabes o que é melhor para ti e 
o que podes ou queres mudar nesta fase. Seja qual for a 
opção que considerares mais indicada para ti, a Kosmi-
care pode apoiar-te no processo. 

SE PRETENDES MUDAR O TEU CONSUMO DE CANÁBIS, 
DEIXAMOS-TE AQUI ALGUMAS SUGESTÕES:

• Identifi ca os teus rituais e padrões de consumo 
diários: que quantidade consomes? Em que 
momentos do dia? Em que locais? Com quem? 

• Estabelece um plano, cria um compromisso para 
contigo, sê realista.

• Estabelece limites para o teu consumo diário/
semanal: que dose? Quantos charros? Em que 
momentos do dia? Assim podes começar a criar 
uma nova rotina em torno deste consumo. Podes 

escrever esse plano num papel e até fazer um mapa 
se isso te ajudar nessa gestão.

• Informa as pessoas com quem costumas consumir 
da tua intenção de reduzir. Assim poderão apoiar-te 
na mudança e evitas a pressão  para fumar.

• Tenta colocar uma menor quantidade de canábis em 
cada charro/ cachimbo/ bongo/ vaporizador.

• Adia a hora do primeiro charro do dia e aumenta o 
espaço de tempo entre consumos.

• Experimenta reduzir o consumo de cafeína, bebidas 
energéticas ou estimulantes, principalmente a 
partir do fi m da tarde, porque podem aumentar os 
teus níveis de ansiedade.

• Pratica actividades que contribuam para o teu bem-
estar e relaxamento físico e emocional (exercício 
físico, actividades ao ar livre, actividades criativas, 
etc.).

• Evita substituir o consumo de canábis pelo 
consumo de outras substâncias (álcool, 
benzodiazepinas, etc.)

• O processo de desabituação de canábis pode 
implicar alguns sintomas físicos (dores de cabeça, 
arrepios, alterações no padrão de sono, podendo 
incluir insónias) e emocionais (irritabilidade, 
ansiedade, alterações de humor) que, apesar 
de serem passageiros, podem ser bastante 
desconfortáveis e desafi antes. Se o teu objectivo 
passar por cessar os consumos de canábis, é 
recomendável procurares apoio especializado. 
Estamos totalmente disponíveis para ti! C

A Kosmicare pretende contribuir para a redução dos riscos e maximização dos 
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 SPA: educação para o consumo, análise química de drogas (drug 
checking), consulta de apoio psicológico e redução de riscos e serviço de emer-
gência psicadélica.

A Kosmicare disponibiliza um espaço seguro, sem 
preconceitos, gratuito e confi dencial para conversas 
honestas sobre canábis e os seus efeitos. Escreve-nos 
para: consultas@kosmicare.org 

CANÁBIS: BEM ME QUER, 
MAL ME QUER
por Kosmicare

Para mais informação: www.kosmicare.org  contact@kosmicare.org
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify  @akosmicare

Achas que o consumo de 
canábis está a ter impacto na 
tua vida e gostavas de falar 
com alguém sobre isso? 
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O SISTEMA ENDOCANABINÓIDE E A EPILEPSIA

O Sistema Endocanabinóide (SEC) é um sistema en-
dógeno (que tem origem no interior) comum a todos os 
seres vertebrados e está associado a vários processos 
fisiológicos, como a regulação neuronal, regulação do 
apetite, energia, imunidade e reprodução.

Este sistema envolve receptores canabinóides (CB1 
e CB2), endocanabinóides [sendo os mais estudados a 
anandamida (AEA) e o 2-araquidonoilglicerol (2-AG)] 
e enzimas, que sintetizam e metabolizam endocanabi-
nóides. Os endocanabinóides são lípidos mediadores, 
derivados de cadeias de ácidos gordos polinsaturados 
que têm a capacidade de modular vários processos in-
cluindo a reprodução de mamíferos. 

Actualmente, sabe-se que tanto os endocanabinóides 
como os fitocanabinóides actuam nas extremidades 
dos neurónios, afectando a neurotransmissão pela sua 
acção a nível dos receptores canabinóides, com eleva-
dos níveis de receptores localizados na membrana pré-
-sináptica e os componentes de síntese de endocanabi-
nóides encontrados na membrana pós-sináptica. 

Durante uma crise epiléptica, a libertação excessiva 
de neurotransmissores excitatórios, como o glutamato, 
resulta na activação de receptores CB1, presentes na 
membrana pré-sináptica. Este mecanismo de feedback 
negativo, produzido pelos receptores CB1, resulta na 
diminuição da libertação de glutamato, desempenhan-
do assim um papel fundamental no controlo da hipe-
rexcitabilidade neuronal, prevenindo as convulsões.

Ao examinarem o tecido cerebral, removido cirur-
gicamente de um paciente com epilepsia, cientistas 
observaram uma baixa expressão de receptores CB1 
nos terminais axonais de neurónios glutaminérgicos, 
o que resulta numa inibição anormal do controlo da 
libertação de glutamato. Relataram ainda elevados ní-
veis de receptores CB1 terminais axonais de neurónios 
gabaminérgicos, inibindo desta forma a libertação de 
GABA (ácido gama-aminobutírico). O conjunto destes 
dois factores resulta num estado de hiperexcitabilidade 
neuronal, que aumenta a probabilidade de ocorrência 
de convulsões. 

O papel que o sistema endocanabinóide desempenha 
na génese da Epilepsia providencia a base farmacológi-
ca que deve fomentar a investigação do uso de canabi-
nóides exógenos, como os fitocanabinóides produzidos 
pela planta canábis no tratamento da epilepsia.

CANÁBIS E EPILEPSIA

O potencial terapêutico da canábis na Epilepsia e 
convulsões está documentado ao longo da História. A 
canábis contém mais de 160 canabinóides que, indivi-
dualmente e colectivamente, actuam de diversas for-
mas no Sistema Nervoso Central (SNC) dos mamíferos.

O canabinol (CBN) e o canabidiol (CBD) foram isola-
dos pela primeira vez em 1940 e o D9-tetrahidrocana-
binol (THC) em 1942. A estrutura química do CBD foi 
caracterizada por Mechoulam e Shvo em 1963 e o THC 
em 1964. 

O CDB destacou-se nos últimos anos, com vários es-
tudos científicos a comprovar as suas propriedades an-
ti-convulsivantes. Este factor, aliado à reduzida toxici-
dade que exerce no organismo, tornaram o CBD numa 
ferramenta valiosa no controlo de crises epilépticas 
refractárias a outros medicamentos. 

Vários estudos comprovam também as propriedades 
neuro-protectoras do CBD, reduzindo a hiperexcitabi-
lidade neuronal, preservando desta forma as capaci-
dades cognitivas e reduzindo a progressão dos danos 
causados no sistema nervoso devido a convulsões repe-
tidas.  Estas propriedades conferem ao CBD capacidade 
neuro-protectora, sem a taxa de toxicidade ou o perigo 
de sobredosagem, associada ao uso prolongado de me-
dicamentos anti-epilépticos convencionais.

Em 2013 foi realizado um questionário a pais de 
crianças com epilepsia refractária a fazer tratamento à 
base de canabinóides. Os participantes relataram 85% 
de redução do número de convulsões, sendo que 14% 
ficou sem convulsões durante o período de tratamen-
to, 9% não observou qualquer alteração a nível da fre-
quência das convulsões e 4% relatou um aumento das 
mesmas.

Apesar da prevalência de efeitos adversos ter dimi-
nuído ao longo do tratamento com as preparações de 
canábis, os efeitos secundários mais frequentemente 
relatados foram sonolência (12,8%), fadiga (9,4%), ir-
ritabilidade (9,4%) e náuseas (6,8%). Os entrevistados 
relataram melhoria no padrão de sono (53%), estado de 
alerta (71%) e humor (63%). 

Em 2015, outro estudo realizado com extracto de ca-
nábis administrado por via oral demonstrou a melhoria 
dos sintomas de epilepsia refractária em doentes pediá-
tricos. Neste mesmo ano, foi realizado um questionário 
a pais de crianças com epilepsia refractária que recor-
reram a um tratamento à base de canabinóides.  Cerca 

A CANÁBIS NA EPILEPSIA

por Soraia Tomás
Enfermeira 

 

de 42% dos pais   relatou uma redução superior a 80% 
na frequência de convulsões, 16% observou uma redu-
ção superior a 50% na frequência de convulsões, 16% 
relatou uma redução superior a 25%, e 16% não teve 
nenhuma redução. Além disso, 60% dos pais referiu 
uma diminuição da administração 
de outros anti-epilépticos após o 
início do tratamento com CBD. Os 
efeitos positivos incluíram também 
a melhoria do estado humor (79%), 
melhoria nos níveis de concentra-
ção (74%) e melhoria no padrão 
de sono (68%). Os efeitos adversos 
relatados incluíram fadiga (16%) e 
sonolência (37%). 

Recentemente, um estudo que 
envolveu 214 doentes (com idade entre 1 e 30 anos) 
com epilepsia severa, intratável, com início na infân-
cia e resistente ao tratamento, revelou uma redução da 
frequência das convulsões após início de tratamento à 
base de canabinóides. 

CANABINÓIDES ISOLADOS VS EXTRACTOS DE CANÁBIS

Os benefícios da utilização de fitocanabinóides iso-
lados é um tema que ainda gera alguma controvérsia 
na comunidade médica e científica. Existem relatos de 

inúmeros pacientes que enaltecem os benefícios da uti-
lização de extractos completos da planta, por oposição 
aos extractos isolados, afirmando que se observa uma 
maior eficácia no tratamento, com recurso a menos 
quantidade e com menos efeitos adversos.

Estudos realizados em humanos 
sugerem o potencial do CBD na 
atenuação dos efeitos do THC, no-
meadamente a nível da cognição/
memória. Um estudo recente re-
latou que é necessária uma dose 4 
vezes menor de extracto de cânha-
mo para alcançar os mesmos efei-
tos terapêuticos quando compara-
do com a utilização de extracto de 
CBD isolado. Além disso, o mesmo 

estudo concluiu que existe uma menor incidência de 
efeitos adversos quando utilizado o extracto de cânha-
mo.

Os benefícios decorrentes da utilização de um ex-
tracto completo da planta vs isolado sustentam a hipó-
tese sugerida por Ethan Russo, conhecido Neurologista 
e Farmacologista, de que o verdadeiro potencial desta 
planta reside na combinação sinérgica entre os vários 
componentes, o chamado “efeito Entourage”. C

SAÚDE

Definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um «transtorno 
neurológico crónico que atinge pessoas de todas as idades», a Epilepsia afecta 
mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Em Portugal, estima-se que 
existam cerca de 50 mil pessoas com esta doença. O CDB destacou-se 

nos últimos anos, com 
vários estudos científicos 

a comprovar as suas 
propriedades anti-

convulsivantes. 
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A Canábis é hoje vendida em qualquer esquina, 
sem a mínima preocupação ou respeito pela 
saúde, pela vida, nem pela mente dos utilizado-

res, apenas visando a maximização do lucro. A multi-
plicação de meios para consumir canábis, de utensílios 
feitos unicamente para aumentar a quantidade ingeri-
da ou intensifi car a concentração de THC, está a provo-
car danos que nunca antes aconteceram.

Precisamos de soluções que se adaptem à sociedade 
actual, ou seja, se se consome que seja com regras e li-
mites que diminuam os danos. Afi nal, não se proíbe a 
condução automóvel, apesar dos milhares de mortos, 
nem sequer se proíbem as gorduras animais, apesar dos 
milhões de ataques cardíacos, mas, 
se regularmos, diminuímos os danos 
consideravelmente. 

A "Sociedade Moderna" nunca 
mais voltará a ser uma sociedade 
sem drogas, por isso temos de apro-
var uma solução legislativa que faça 
a ponte entre a saúde e a segurança, 
com os direitos da enorme percenta-
gem de portugueses adultos que con-
somem canábis, protegendo o interesse nacional, desde 
o fi scal ao ecológico, do económico ao profi ssional. 

As grandes companhias internacionais visam apenas 
maximizar o lucro e diminuir os custos, por isso anun-
ciam que em Portugal quase não precisam de pagar 
impostos, que irão reduzir os custos, pois as multina-
cionais estão a usar cada vez mais robôs para fazer o 
trabalho agrícola, o que prova que a “propaganda” de 
aumentarem o investimento e o emprego já não consti-
tuem aumento de riqueza para o país. 

Portugal não tem nenhuma vantagem em continuar a 
promover as multinacionais, bem pelo contrário, até as 
importações de canábis irão aumentar. Por outro lado, 
entregar às farmácias a distribuição da canábis para 
uso adulto seria o mesmo que obrigar um empregado 
de balcão de farmácia a conhecer todas as "disciplinas" 
que envolvem a "licenciatura" em canábis. Estaremos a 
pedir aos farmacêuticos algo similar a gerir um bar no 
interior de uma farmácia. 

A quem poderemos então entregar a responsabilida-
de de gerir todo o know how canábico, com conheci-

mento da sua utilização, permitindo aos cidadãos ter 
acesso à substância num local de utilização protegido, 
adequado, gerido com formação, experiência prática e 
conhecimento necessário para entender a complexida-
de envolvida, promovendo o consumo sem danos? 

A melhor forma é, sem dúvida, a solução associativa. 
Afi nal, são os próprios cidadãos interessados e respon-
sáveis que devem gerir melhor o acesso e a utilização de 
canábis. O crescimento de uma sociedade refl ecte-se na 
forma como todos os cidadãos se envolvem no desen-
volvimento do interesse público. 

A Suíça, por exemplo, exige que apenas quem tenha 
vários anos de conhecimento prático de canábis possa 

trabalhar nos espaços de consumo. 
Apesar de em Portugal, há mais de 

um século, se colocar tudo nas "cos-
tas do Estado", reconhecendo o co-
nhecimento apenas aos médicos ou 
aos padres, pois só eles tinham inte-
ligência para aconselhar, a verdade é 
que a sociedade portuguesa evoluiu 
muito. O tempo em que monárqui-
cos e republicanos aceitavam um 

Portugal assente numa população maioritariamente 
inculta, iletrada, dedicada unicamente à agricultura de 
subsistência, morreu! Nas últimas décadas, a população 
portuguesa formou-se e cultivou-se imenso. Por isso, 
não podemos deixar de ser um país de analfabetos, para 
sermos um país de ingénuos, continuando a atribuir 
"cartas verdes" à classe médica, ao serviço da indústria 
farmacêutica internacional ultra gananciosa e cujos 
administradores foram, na última década, substituídos 
pelos accionistas de capitais provenientes de cartéis e 
paraísos fi scais. 

Agora, os portugueses estão preparados para ter 
um país com muito mais participação dos cidadãos e, 
tal como o exemplo nórdico e suíço, serão os grupos 
de cidadãos organizados e associados, em colaboração 
com a supervisão pública, que irão gerir a sua vida em 
comunidade. A canábis associativa é a única via que 
concilia o cidadão com o Estado, que irá proteger e de-
senvolver com justiça e equidade a canábis neste país, 
ao qual todos nós chamamos Portugal. C

CANÁBIS ASSOCIATIVA OU 
CANÁBIS MULTINACIONAL? 

CRÓNICA 

São os próprios 
cidadãos interessados e 
responsáveis que devem 
gerir melhor o acesso e 
a utilização de canábis.

por Jorge Roque
Activista Legal 
Internacional
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Muito se tem falado acerca da brilhante cami-
nhada judicial levada a cabo no Brasil desde 
2018 e que já determinou a procedência de 

mais de 100 decisões judiciais concedidas pelos tribu-
nais brasileiros, um pouco por todo o país, e que per-
mitem que as famílias que intentaram os processos 
em causa, tenham legitimidade para o auto-cultivo de 
canábis. Além desta “porta” que se foi abrindo, confe-
rindo aos pacientes carenciados uma “paz” de espírito 
na obtenção da planta para tratamento de patologias 
graves, não devemos descurar que o facto de as deci-
sões pretenderem legitimar o auto-cultivo da planta, 
trouxe todo um novo caminho, iniciando-se uma rede 
de partilha entre pacientes, cultivadores e até produto-
res de óleo. Este processo dinamizou-se com a rede Re-
forma, composta por juristas brasileiros, cujas acções 
demonstram, inequivocamente, uma organização com 
motivação comum: os pacientes e o seu direito à saúde, 
um  Direito Humano Universal.

AFINAL, O QUE É O “HABEAS CORPUS”? 

De forma muito resumida, é um mecanismo legal que 
permite a reacção contra um abuso de autoridade no 
momento da detenção do indivíduo, 
quer seja por a prisão não ter funda-
mento legal, a ordem ter sido ema-
nada por um órgão sem poder para 
tal ou por estarem de alguma forma 
violados os direitos fundamentais 
do visado. No nosso país, o Habeas 
Corpus chegou por influência direc-
ta do direito brasileiro. O Habeas Corpus, que significa 
“que tenhas o corpo”, foi instituído pela primeira vez 
na constituição de 1911, art.º 3º, nº 319 . O instituto 
do Habeas Corpus está actualmente consagrado na 
Constituição da República Portuguesa de 1976, revis-
ta em 2005, no art.º 31º. Está igualmente consagrado 
no Código Processual Penal Português no art. 220º 
e seguintes. Diz o artigo 220º sob a epígrafe “Habeas 
Corpus em virtude de detenção ilegal”, que estabelece 
o seguinte:

1 - Os detidos à ordem de qualquer autoridade podem 
requerer ao juiz de instrução da área onde se encontra-
rem que ordene a sua imediata apresentação judicial, 
com algum dos seguintes fundamentos:

a) Estar excedido o prazo para entrega ao poder 
judicial;

b) Manter-se a detenção fora dos locais legalmente 
permitidos;

c) Ter sido a detenção efectuada ou ordenada por en-
tidade incompetente;

d) Ser a detenção motivada por facto pelo qual a lei a 
não permite”. 

Portugal adoptou uma perspectiva minimalista e re-
dutora do Habeas Corpus (HC), revestindo este meca-
nismo de extrema importância no nosso ordenamento 
jurídico, não fosse ele o último reduto para restituir o 
indivíduo à liberdade, configurando na lei uma medida 
jurídica extraordinária, diferente do recurso. Voltando 
ao exemplo do Brasil, país que influenciou directamen-
te esta garantia constitucional em Portugal, verifica-se 
que este instituto tem vindo a ser usado de forma bas-
tante ampla no espectro jurídico, sendo nesta perspec-
tiva que se enquadra a salvaguarda dos HC proferidos 
para o auto-cultivo da canábis. 

OS DIFERENTES TIPOS DE “HABEAS CORPUS” NO BRASIL

No Brasil, podemos falar em quatro tipos de HC: 
1º começamos pelo HC repressivo, que tem contornos 

semelhantes ao instituto previsto em Portugal. Este HC 
repressivo, também chamado de HC liberatório, tem 
como objectivo a “soltura” de quem se encontra ilegal-
mente privado da sua liberdade, através da expedição 
de um alvará de soltura nos termos do § 1º do art. 660, 

CPPB; 
2º HC suspensivo, perante a exis-

tência de uma decisão ilegal, sem 
detenção do indivíduo, pretende-se 
a emissão de um contramandado de 
prisão, tendo em atenção que existe 
apenas a eminência de um mandado 
de prisão, mas que o indivíduo ainda 

não se encontra detido; 
3º HC profilático, que permite a suspensão de actos 

processuais ou impugnação de medidas que possam 
culminar em prisão futura com aparência de legalida-
de, porém intrinsecamente cominada por ilegalidade 
anterior. Neste caso, a impugnação visa a potencialida-
de de que a prisão ilegal venha a ocorrer; 

4º Por fim, extremamente importante, o HC preven-
tivo, que permite ser utilizado na iminência e preventi-
vamente a uma lesão previsível, próxima e provável da 
liberdade do sujeito, ainda que a mesma não tenha sido 
actual, ou melhor, não tenha ocorrido, como se exige 
em Portugal. Através do recurso ao HC preventivo, o 
requerente procura a emissão de um salvo conduto, 
que irá ser dirigido à entidade emissora da decisão, do 
processo de prisão ou detenção do sujeito. O carácter 
preventivo deste mecanismo permite que o sujeito se 
antecipe à violação da sua liberdade, não chegando se-
quer a ocorrer essa privação, o que a meu ver acaba por 
permitir ao cidadão prevenir a aplicação de leis que de-

HABEAS CORPUS EM PORTUGAL
por Margarida Leitão Ferreira
Advogada

DIREITO

veriam ser alteradas por não estarem de acordo com as 
premissas axiológico-jurídicas actuais. Apesar do HC 
preventivo no Brasil não ter uma disciplina legal, foi já 
diversas vezes invocado pelos juristas em matérias dis-
tintas e existem mais de 100 casos de deferimento do 
pedido de HC preventivo no Brasil. 

Este mecanismo já foi utilizado em diversas situações, 
mas o que nos traz a sua relação a esta temática é o re-
curso a este expediente legal pelos juristas brasileiros, 
que conseguiram obter decisões judiciais prévias a uma 
eminente detenção por cultivo de uma planta proibida 
por lei, permitindo a familiares de pacientes e associa-
ções que os protegem a obtenção de 
autorizações para plantar canábis, 
em termos e condições específicas, 
e poder administrar os produtos 
que dela extraem aos pacientes. Em 
Fevereiro de 2021 foi então promo-
vida e concedida uma medida de HC 
colectivo em São Paulo, que proibiu 
a detenção dos associados da Culti-
ve - Associação de Cannabis e Saú-
de, pelo cultivo da erva. Com esta decisão, a associação 
em causa poderá não só cultivar como fornecer aos pa-
cientes que possuem as autorizações de uso da planta 
um produto de qualidade e devidamente controlado e 
testado.

HC EM PORTUGAL É DIFERENTE DO BRASIL

Ao configurarmos a realidade portuguesa, percebe-
mos logo que o HC apenas pode ser usado, ou melhor 
admitido, depois da prisão do sujeito. No caso deste 
precisar de tratamento através da planta, e imaginando 
que pretende promover o auto-cultivo, percebemos que 
o HC não iria ter os mesmos efeitos práticos que tem 
no Brasil. Primeiro, porque o sujeito não pode lançar 
mão deste instituto como modo de aceder ao tratamen-
to e dar continuidade de forma regular e sustentável 
sem evitar a condenação e a decisão judicial de prisão 

por prática de crime, o que, desde 
logo, limita a via judicial que existe 
no Brasil, onde pode ser pedido o 
HC através de uma acção cível, com 
base no direito à saúde como um di-
reito universal, onde se interseccio-
nam e existem vários outros, como 
a dignidade e inviolabilidade da vida 
humana, e existe em si um núcleo 
de aplicabilidade directa que não 
deveria estar dependente de opções 

políticas e da disponibilidade de recursos económico-
-financeiros. Em Portugal, apenas se permite o recurso 
ao HC perante uma detenção ilegal, prevendo-se que o 
uso do expediente legal, como está a ser feito no Brasil, 
não seria de todo julgado procedente, por não caber na 
letra da lei. C
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do sujeito.



 5150

Que melhorias notou no Nuno depois de lhe admi-
nistrar o CBD?
Houve melhorias em termos da afectividade, da neces-
sidade de estar perto do pai e da mãe, porque ele era 
muito arredio. Habituou-se mais à praia, por exemplo, 
e a senhora que nos ajuda a tratar dele notou que ele 
estava com menos medo da água e com mais interacção 
com o meio ambiente. Não ficou a 100%, mas eu noto 
melhorias a vários níveis. O grande problema é que nós 
só temos acesso ao CBD de determinadas origens.
E como faz para obter o CBD?
Eu agora consigo através de uma loja de canábis, mas 
costumava mandar vir de uma empresa de Inglaterra. 
O problema é que muitas vezes ficava preso na Alfân-
dega, era muito difícil, às vezes demorava duas ou três 
semanas a conseguir que ficasse disponível. Já enco-
mendei em Itália e em Espanha, mas o único que tenho 
mais facilidade de aceder é numa loja de canábis, mas 
não é full spectrum. Gostava de ter acesso a outro tipo 
de canabinóides e a um bom óleo de espectro completo, 
mas ainda não sei onde o encontrar. 
Quando é que ouviu falar em CBD pela primeira 
vez? 
Foi uma amiga minha da faculdade, que sabia dessa uti-
lização no Brasil. Ela veio a Portugal há uns 2 anos e 
disse-me que um colega nosso, Neuropediatra, utiliza-
va o canabidiol em crianças autistas e com epilepsia. 
Entrei em contacto com esse nosso colega, que é médi-
co em São Paulo, e foi, portanto, através dos dois que eu 
soube como usar o CBD. Mas o problema é que aqui em 
Portugal não há muita facilidade, porque o Infarmed 
coloca muitos entraves.
O acesso é difícil?
Sim, o que eu acho uma grande 
hipocrisia, porque nós temos em-
presas em Portugal que cultivam 
a canábis, fazem produtos e expor-
tam para vários países, enquanto que nós aqui ficamos 
restritos. Por um lado permitem que se exporte para 
outros países, mas por outro não permitem que as pes-
soas em Portugal tenham acesso a estes produtos. 
Sabia que já está disponível um produto para pres-
crição?
Sim, mas eu não sei se abrange a parte do Autismo ou 
não. Eu vi que uma empresa multinacional conseguiu 
recentemente autorização para colocar um produto 
nas farmácias portuguesas, mas não sei de que forma 
pode ser utilizado nem o que nós precisamos para ter 
acesso: quais vão ser as restrições, quais vão ser os 
critérios para ter acesso a esse medicamento ou se vai 
haver alguma coisa disponível em termos de espectro 
total que possa ajudar os nossos filhos. 
E como é que vê essa questão enquanto Médico? 
Também não tenho formação, por exemplo, para pres-
crever canábis a outros pacientes. Eu tenho um so-
brinho que é Psiquiatra e ele diz que existem muitas 
reticências, principalmente no ramo da Psiquiatria, e 
ninguém tem conhecimento a respeito desta terapia, 
ninguém usou cá em Portugal nem sabe como usar. 
Isto já é uma coisa rotineira em Israel, no Brasil, e cá 

em Portugal ainda é tudo muito fechado, é tudo muito 
secreto. Estamos atrasados! Mesmo no Brasil há asso-
ciações que trabalham com isso, têm que pedir autori-
zações, mas existe e é conhecido. Cá temos uma série 
de entraves, o que é caricato, porque o problema maior 
é com o THC, não com o CBD. A nível do Autismo, o 
que o meu colega Neuropediatra me diz é que as doses 
de THC poderiam ser até um pouco mais altas do que 
aquelas que o CBD tem habitualmente, porque não tem 
problema nenhum. O perfil de segurança é elevado e 
não causa dependência, mas… eu acho que deveriam 
proibir era o tabaco!

E o álcool.
E o álcool, não é, se for assim! Na 
minha área de especialidade o taba-
co já causou danos sérios à saúde de 
muitas pessoas, problemas econó-
micos e na família. Deviam preocu-

par-se mais com estas coisas. Enquanto Pneumologista 
vejo todos os dias pacientes com sérios problemas por 
causa da dependência do tabaco.
Tem muitos pacientes com problemas por causa de 
tabaco?
Inúmeros! Eu faço uma consulta só sobre cessação 
tabágica e digo aos meus doentes que o tabaco é uma 
droga, como o álcool, como a cocaína, que causa depen-
dência, e tenho muito mais gente com outros proble-
mas por causa do tabaco, seja cancro, sejam derrames 
cerebrais ou enfartes. Muitas das pessoas que vêm à 
minha consulta não conseguem ver-se livres do tabaco, 
porque têm uma dependência enorme, e isso é um pro-
blema muito maior do que propriamente uma liberação 
do CBD em casos específicos, como a Epilepsia ou o Au-
tismo. O meu filho já usa o CBD há 2 anos e não vejo 
quaisquer efeitos colaterais. E mesmo que tivesse uma 
maior concentração de THC também acredito que não 
seria por aí. Se houvesse controlo, acompanhamento 
por parte da Psiquiatria ou Pediatras que se interessas-
sem por isto, certamente não haveria tantos problemas. 
Mas eu sei que isso é difícil, porque até eu mesmo, no 
início, fiquei reticente, mas aí é apenas uma questão de 

RUI NUNES

Médico Pneumologista no Centro Hospitalar de Tondela Viseu, 
onde é Chefe de Serviço, Rui descobriu, há cerca de dois anos, 
que o CBD (Canabidiol) poderia ajudar na Perturbação do Es-
pectro do Autismo (PEA).  Apesar de não ter qualquer conheci-
mento sobre os benefícios da canábis e de a maior parte dos co-
legas e familiares não se terem mostrado muito favoráveis, Rui 
Nunes resolveu arriscar. Afinal, já tinha experimentado tanta 
coisa, estimulação neurossensorial, hipoterapia, fonoaudiologia, 
terapia com golfinhos, natação, ginásio, corticoterapia e vários 
medicamentos. Com o apoio de dois ex-colegas de faculdade 
começou a administrar óleo de CBD ao filho. Nuno melhorou 
consideravelmente, mas Rui enfrenta agora as dificuldades de 
acesso ao tratamento com canabinóides.
Quando é que soube que o seu filho sofria de Autismo e 
como tentaram tratar a doença?
O Nuno Fernando tem o diagnóstico de Autismo desde os 2 anos, 
tendo já sido submetido a várias terapias e vários medicamentos. 
Está agora a frequentar um Centro de Actividades Ocupacionais 
e com terapêutica farmacológica, tendo sido associado ao seu 
tratamento o CBD, há aproximadamente 2 anos.

A VOZ DOS PACIENTES

“Toda a gente sabe 
que a indústria 
farmacêutica, o 
governo e o Infarmed 
são hipócritas até não 
poder mais”

Houve melhorias em 
termos da afectividade e 

da interacção.

por Laura Ramos
fotos Nuno Frederico

Rui Dias Nunes, 61 anos, nasceu em Santa Comba Dão, 
mas foi ainda criança para o Brasil, onde cresceu e tirou 
o curso de Medicina, na Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Casado desde 1988 com Martha Regina, também 
Médica, Rui Nunes tem dois filhos e regressou a Portugal 
em 1993, pouco tempo depois de nascer o mais velho, Nuno 
Fernando, agora com 28 anos, e diagnosticado desde os 
dois com Perturbação do Espectro do Autismo (PEA). 

Nuno durante uma sessão de Acupunctura, com cerca de 15 anos. Foto: D.R.
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as pessoas procurarem abrir mais os olhos e a perspec-
tivar as coisas de forma diferente. E estudar, claro.
Não sei se sabe, mas o CBD também já está a ser 
utilizado com sucesso no tratamento de depen-
dências de álcool, medicamentos e tabaco.
Por acaso sobre o tabaco não sabia, se me puder enviar 
alguns estudos agradeço.
Sim, claro. Algumas pessoas também deixam de 
fumar tabaco quando começam a fumar ou a va-
porizar apenas flores de CBD. Na loja onde compra 
o CBD do Nuno certamente encontram-se também 
estas flores à venda.
Sim, estas lojas vendem várias coisas, incluindo flores, 
chás, chocolates e rebuçados.
Que coisas descobriu a nível clínico sobre o CBD 
no Autismo?
No caso do Nuno eu actuo mais como um pai e rara-
mente como um cientista ou como um Médico. Mas 
pelo que vi ajuda muito em termos de comportamento, 
socialização e dependendo de cada caso há um ganho 
muito grande ao nível da fala, mas no dia-a-dia do meu 
filho o que eu noto mais é a parte social e a parte da 
interacção. Ele é um bocado arredio e o que eu procuro 
é que ele esteja mais tranquilo e mais participativo. O 
CBD tem bons resultados a este nível.
A canábis medicinal foi aprovada em 2018 e na lei 
está prevista a formação dos profissionais de saú-
de. Já teve alguma formação nesta área?
Não, nenhuma. Mas eu acho que os Médicos deviam ter 
conhecimento disto. Devia haver uma formação espe-
cífica nesta área, que talvez ajudasse até a quebrar bar-
reiras e o estigma. Deviam preocupar-se, porque a nível 
mundial cada vez mais crianças 
são diagnosticadas com Autismo 
e acho que seria uma boa aborda-
gem para as empresas a esse nível. 
O que há de pessoas a necessitar 
de uma abordagem terapêutica 
diferenciada é enorme, mas infe-
lizmente sabemos que a indústria 
farmacêutica funciona muito com 
lucros. Veja como foi fácil encon-
trar a vacina da Covid-19, em menos de um ano resol-
veram a questão.
Quanto é que gasta mensalmente para obter o CBD 
do seu filho? 
O meu filho tomou inicialmente um óleo importado de 
Inglaterra, indicado pelo meu amigo Neuropediatra, de 
espectro total, mas nem toda a gente pode pagar 120 
libras por um frasco de CBD com 10ml. Mas além disso, 
o grande problema é que eu ficava sempre na ansiedade 
se ia receber ou não. Mandar vir de outro país não é a 
mesma coisa que comprar na loja, há sempre o risco de 
a encomenda ficar presa na Alfândega.
E esses 10ml davam para quanto tempo?
Depende da dose, claro, mas eu com o meu filho fui au-
mentando e chegou a uma altura em que estava a fazer 
300mg por dia, por isso dava para cerca de oito dias, 
mais ou menos.
Oito dias?!

É, porque são 2400mg por cada frasquinho, mas isso é 
muito variável, porque pelo que eu li às vezes as pessoas 
vão até 600mg ou mais por dia. Se for CBD de espec-
tro completo a dose, a actuação e a resposta são muito 
melhores com menos miligramas. Vai depender do que 
a pessoa tiver à mão, mas parece que o CBD purificado 
chega a um limite que, mesmo aumentando a dose, não 
vai ter resultados e pode até ser contraproducente. En-
tão o full spectrum é mais efectivo que o CBD puro. Vai 
depender muito de cada paciente, mas no meu filho é 
mais difícil de avaliar, porque ele não fala. Entende tudo 
o que nós dizemos, tem sentimentos, se dissermos pia-
das ele compreende e ri, mas não verbaliza. Comunica 
por gestos e por aproximação, não é através da palavra. 

Quando era bebé chegou a dizer 
algumas palavras, mas depois 
perdeu essa capacidade de falar.
Quando lhe dava o óleo impor-
tado, se cada frasco dava para 
8 dias, quer dizer que gastava 
mais de 500 euros por mês?
Sim, exacto. Depois começou a ser 
mais difícil por causa da pande-
mia e agora tenho-me contentado 

a dar o CBD desta loja de canábis. Não sei se é muito 
confiável, mas temos este problema, é o que há.
Que concentração tem e quanto custa?
Tem 20%, um frasco custa 110€ e dá para 10 dias.
Já leu bem o que diz o rótulo?
Não traz muita informação, não tem propriamente a 
mesma informação que têm os medicamentos das far-
mácias.
E apercebeu-se que no rótulo diz para não ingerir 
nem inalar?
Sim, é o habitual. É a forma que eles encontraram para 
tentar ultrapassar as barreiras burocráticas, digamos 
assim. Eu percebo que eles se queiram ver livres dessa 
responsabilidade e foi a única coisa que consegui ob-
ter em termos imediatos. Na caixa diz que tem 20% de 
CBD, espero bem que tenha CBD pelo menos!
E como é que vê esta questão?
Eu acho mal, porque infelizmente as coisas deveriam 

Não tenho formação para 
prescrever canábis a outros 
pacientes. Devia haver uma 
formação específica nesta 
área, que ajudasse até a 

quebrar o estigma.
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ser mais às claras, mas é a única forma que as empre-
sas encontram de tentar chegar aos consumidores. Não 
acho muito adequado, mas se eles não actuam, actuo eu 
mesmo. É a única forma que temos de chegar ao produ-
to, há muita burocracia, muita escusa, que eu não en-
tendo. Não compreendo, porque se for para dizer que é 
um cosmético ou que é um souvenir pode-se vender, se 
for para consumo humano já não se pode. É hipocrisia. 
Nós estamos na União Europeia mas com mentalida-
des, leis e regras totalmente diferentes de um país para 
os outros. A livre circulação de mercadorias e produtos 
é tudo uma brincadeira, não 
passa de teoria, porque aqui 
bloqueiam.
Como é que explicaria aos 
seus colegas médicos, por 
exemplo, que está a medicar 
o seu filho com algo que na 
verdade não é autorizado?
Eu já não tento explicar. A gen-
te quando tem um problema 
procura uma solução, indepen-
dentemente se é de uma forma 
mais certa ou menos certa, 
mais ou menos às claras. Mui-
tas vezes temos de ser hipócri-
tas com quem é hipócrita connosco, não é? E a verdade 
é que toda a gente sabe que a indústria farmacêutica, o 
governo e o Infarmed são hipócritas até não poder mais. 
A gente tem que se adaptar às situações. Eu como pai, 
se me disserem que mergulhar nas águas do Rio Jordão 
melhora o problema do meu filho, eu se calhar vou ex-
perimentar. É claro que sempre com um pé atrás e tudo 
o mais, mas a gente tenta fazer tudo pelos filhos, não é? 
Claro.

E não tenho que dar propriamente uma satisfação aos 
meus colegas. Eu acredito nisto e já li vários trabalhos 
publicados a nível internacional com o CBD, não é só 
no Brasil, Israel e EUA. E vou para a frente, porque se 
a gente não começar a rasgar os paradigmas e a con-
frontar as coisas estabelecidas nunca vai para a frente. 
Já falei com médicos que não sabem nada sobre isto, 
como o Psiquiatra que medica o meu filho, já falei com 
o meu sobrinho que também é Psiquiatra, para saber se 
entre os seus colegas existe alguém que usa, ou se tem 
algum conhecimento. Ninguém tem, mas por não ter 

esse conhecimento, não quer 
dizer que as coisas não sejam 
válidas. 
 Ainda para mais sendo o 
CBD considerado um ali-
mento, que pode ter benefí-
cios, mesmo a nível preven-
tivo.
Exactamente. Numa das vezes 
que o CBD do meu filho ficou 
retido na Alfândega, pergun-
taram-me: “É para medicação 
ou para alimento?” E eu res-
pondi: “Vocês escolham, que é 
mais fácil. Se é mais fácil liber-

tar como alimento, vocês digam, para mim tanto faz”. 
Numa das vezes, reclamei. Mandaram o CBD de volta 
para a empresa e quando me enviaram a segunda vez, 
recebi em casa, sem problemas. Infelizmente, no nosso 
país também temos o problema dos pequenos poderes. 
Se uma pessoa achar que pode decidir, “eu posso man-
dar isto para trás”, ela vai mandar, entende? Não facili-
tam a vida das pessoas, é muita burocracia. Mas eu vou 
lutando, um dia de cada vez e conseguindo aos pouqui-
nhos resolver os problemas.C

A hipoterapia foi outro dos métodos que Rui Nunes tentou com o filho, Nuno, que 
sofre de Autismo desde os dois anos Foto: D.R.

Numa das vezes que o CBD 
do meu filho ficou retido na 
Alfândega, perguntaram-me: 
“É para medicação ou para 

alimento?” E eu respondi: “Vocês 
escolham, que é mais fácil. 

Se é mais fácil libertar como 
alimento, vocês digam, para mim 

tanto faz”.

Nuno Fernando, actualmente com 28 anos, com a mãe, Martha Regina, também médica, e o pai, Rui Nunes. Foto: D.R.
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Centenas de estudos um pouco por todo o mundo 
têm mostrado que a experiência induzida pela 
psilocibina, o composto ativo presente nos cogu-

melos mágicos, é uma potente aliada do processo psi-
coterapêutico. Os resultados dos recentes estudos na 
universidade de Johns Hopkins (EUA) apontam para 
que a magnitude do efeito da terapia com psilocibina 
seja quatro vezes maior do que 
os ensaios clínicos de antide-
pressivos que estão atualmente 
no mercado. As drogas psicadé-
licas são, provavelmente, a ig-
nição da revolução que a saúde 
mental tanto precisa. Enquanto 
que os tratamentos disponíveis 
para a depressão demoram se-
manas ou meses a fazer efeito, 
com muitos efeitos não desejá-
veis, a maioria dos participantes 
nestes novos estudos com psicadélicos sentiu melhoria 
após uma única sessão. Em Portugal, estão a iniciar-se 

na Fundação Cham-
palimaud os ensaios 
de psicoterapia com-
binada com adminis-
tração de psilocibina 
para o tratamento de 
depressão resistente.
Momentos extraordi-
nários da consciência, 
experiências fora-do-
-corpo, revelações 
místicas, dissolução do 
ego e do tempo podem 
ser alcançados através 
da meditação, priva-
ção sensorial ou do 
transe provocado pelo 
som ritmado de tam-
bores. Os estados al-
terados de consciência 
fazem parte da expe-
riência humana. Desde 

cedo os humanos perceberam que a ingestão de certas 
plantas e fungos induziam, também, profundas altera-
ções na consciência. A relação dos seres humanos com 
substâncias psicoativas data do paleolítico. À medida 

que exploravam novos territórios, com o aparecimen-
to de nova fauna e fl ora, os primeiros humanos torna-
ram-se forçosamente experimentalistas, descobrindo o 
que se poderia comer por tentativa e erro. De algum 
modo, reconheceram vantagens na incorporação de 
plantas e fungos psicoativos nas suas celebrações. Os 
irmãos Terrence e Dennis Mckenna defendem inclusi-

ve que os cogumelos contendo 
psilocibina tiveram um papel 
central no desenvolvimento da 
consciência humana, na autor-
refl exão e criação da linguagem. 
Desde há dois séculos que vários 
cientistas, artistas, fi lósofos e 
exploradores procuram com-
preender e descrever em que 
consistem estas viagens psicadé-
licas que vão além do ordinário. 
A natureza complexa e subjeti-

va do fenómeno torna a auto experiência inescapável. 
Mas a história não deverá ser roman-
tizada. Devemos manter presente 
que, tal como a maioria das desco-
bertas do homem branco, também 
esta aconteceu num ambiente colo-
nialista. Em 1957 Gordon e Valenti-
na Wasson simularam uma preocu-
pação com o fi lho para que Maria 
Sabina, uma curandera mazeteca 
de Oaxaca (México) lhes concedesse 
acesso à velada, a cerimónia tradicio-
nal que envolve a ingestão de cogu-
melos. Sabina disse anos mais tarde 
que a sua vida se tornou miserável, 
tendo sido ostracizada pelos locais 
por ter revelado o segredo ao ho-
mem branco. Os cogumelos viveram à margem como 
símbolo da contracultura, alimentando a revolução 
psicadélica dos beatniks e hippies, os estudos subver-
sivos de Timothy Leary e Richard Alpert no Clube de 
Harvard, as raves dos anos 90, até estarem atualmen-
te muito perto de serem aceites pela comunidade cien-
tífi ca como uma importante ferramenta terapêutica. 
Mas a natureza da experiência induzida pelo cogume-
lo divinatório continua ainda a ser um profundo mis-
tério. Cuidemos bem deste segredo que Maria Sabina 
nos revelou. C
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Maria Sabina, curandera mazateca mexicana 
que inadvertidamente despoletou a revolução 

psicadélica ocidental. Foto: Wikipedia

Pedras Cogumelo Maias. 
Foto: Wikipedia
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mário. Existe uma espécie de tabu, um certo estigma 
e preconceito, por questões culturais, porque há uma 
certa doutrinação que a canábis é uma droga, mas isso 
advém da falta de informação, de uma insuficiência 
cultural quase, em relação ao que é o conhecimento 
sobre aquilo que é a canábis. Houve uma regressão 
muito grande nas últimas décadas em relação ao co-
nhecimento sobre a canábis, por interesses puramente 
económicos e financeiros, muitas vezes propagandea-
dos até pela hegemonia cultural dos Estados Unidos, 
precisamente porque foi muito contra aquilo que era a 
índole da apropriação e da exploração daquilo que são 
os recursos da terra. Penso que tudo começa não só 
pela exploração dos recursos energéticos, que sabemos 
que a canábis podia substituir, em grande parte, o con-
sumo de energia fóssil, mas também por uma questão 
relacionada com o trabalho e com 
a forma como o capitalismo se im-
põe no seu ideal de produção diá-
ria, de horas de trabalho e por aí 
fora. A ideia recreativa, de lazer, 
muitas vezes associada à utiliza-
ção de canábis, vai contra a ideia 
e a exigência do capital de se ter 
horas de trabalho, de se produzir, 
de se estar sempre pronto a fazer 
parte da máquina, de apertar pa-
rafusos. E depois tem outras coi-
sas. Se começarmos a pensar que pessoas sentadas à 
mesa a consumir canábis podem ter ideias e discuti-las, 
isso também vai contra aquilo que é a manutenção do 
status quo, que é o não questionar, não ter tempo para 
grandes coisas a não ser ver umas notícias sobre a bola 
e sobre crimes passionais que passam na CMTV. E por-
tanto, se começarmos a consumir canábis e a conversar 
uns com os outros, se calhar começamos a questionar 
o sistema, começamos a questionar mais sobre o que 
é a vida e se calhar até a ter ideias que põem em cau-
sa o próprio sistema, portanto há esse controlo todo 
energético, social, psicológico, de manter um bocado o 
status quo, e a canábis luta um bocadinho contra isso 
tudo, não é?
Consideras-te um anti-proibicionista?
Sim, completamente, sem dúvida alguma! E depois ain-
da nem tocámos aqui na questão dos interesses farma-
cêuticos, que, aliás, estão agora a virar o seu posicio-
namento, precisamente porque, apesar de tudo, houve 
uma abertura à produção de canábis e às possibilidades 
que a canábis traz, mas porque está a dar dinheiro, por-
que tem cotação na bolsa e porque a própria cotação 
pode dar dinheiro, ou seja, alimenta o próprio sistema 
capitalista. Quando o sistema capitalista vê que há uma 
forma proveitosa de aceitar aquilo que até à partida era 
contra, então ele já está "numa boa" para entrar no es-
quema. 
A propósito disso, relembro o desafio que te fize-
mos na última edição da Cannadouro, que se mate-
rializou num grafismo com a palavra “Cannapita-
lismo”. De onde é que surgiu essa ideia?
As coisas dão uma volta quando o sistema percebe que 

são proveitosas. E é interessante, porque o capitalismo 
tem muito essa receita. Tudo aquilo que começa como 
contracultura do sistema acaba por entrar numa cul-
tura de massas e por se tornar num produto. É muito 
fácil, aconteceu com tudo, com o PAN, com a street art, 
acontece com aquilo que são movimentos anti-sistema 
e que muito rapidamente se tornam proveitosos para o 
próprio sistema. Isso é uma forma de actuar do capita-
lismo e a canábis acho que também tem um bocadinho 
esse lado. Quando se percebe que se pode fazer dinhei-
ro a partir de uma contracultura, aí já não é assim uma 
coisa tão má, porque há uma forma de a tornar lucra-
tiva, portanto “Cannapitalismo” foi uma crítica a isso. 
De repente, se pensarmos há 20 anos, quando éramos 
adolescentes, era algo de nicho, era super tabu falar 
nessas questões, e hoje em dia já há uma abertura mui-

to maior. Acho que é o próprio ca-
pitalismo a aperceber-se de que há 
nichos e que pode fazer dinheiro 
com eles. Daí essa pequena crítica, 
ou seja, a coisa torna-se legal ou 
aceitável, porque há uma possível 
fonte de rendimento a partir dali. 
Não é, muitas vezes, porque há 
uma transformação social ou cul-
tural em relação a um movimento 
ou a uma questão específica, mas 
sim porque se torna rentável, e aí o 

sistema financeiro, económico, capitalista permite que 
isso seja mais aceitável.
Estavas a falar na adolescência e eu lembrei-me de 
te perguntar quando é que foi o teu primeiro con-
tacto com canábis. Ainda te lembras da primeira 
vez?
Lembro, foi com 15 anos, na Escola Soares dos Reis, 
onde eu estudei. Nunca tinha tido nenhuma experiên-
cia, mas também não dei o braço a torcer e fingi que 
sim (risos). Foi com um grupo de colegas, fechados na 
casa de banho, onde eu não fazia a mínima ideia do que 
é que estava a acontecer. Mas não dei parte de fraco 
e experimentei (risos). Era uma prática super corrente 
ali, numa escola artística, ainda por cima, secundário, 
aquilo era algo muito frequente. Era diário, fazia parte 

ali da cultura do sítio. Remontamos a 1996, já lá vão uns 
anos valentes.
O que sentiste quando fumaste pela primeira vez?

ENTREVISTA

JANUÁRIO

“Numa cultura 
informada, acho 
que a canábis podia 
estar à venda no 
supermercado”

A canábis fez parte da sua vida desde os 15 anos e esteve quase sempre presente no seu processo de 
criação artística. Há dois anos decidiu deixar de fumar, mas o que lhe custou mesmo foi deixar o tabaco. 
Completamente anti-proibicionista, Miguel Januário, ou ±MaisMenos±, partilhou com a Cannadouro a 
sua visão sobre a cultura da canábis.

Mais conhecido no mundo artístico como 
‘±MaisMenos±, Miguel Januário nasceu em 
1981 no Porto e começou o seu percurso na 

Escola Artística de Soares dos Reis, tendo mais tarde 
ingressado no curso de Design de Comunicação na Fa-
culdade de Belas Artes da Universidade do Porto, onde 
criou o projecto de intervenção ±MaisMenos±. Há mais 
de 20 anos que Miguel se dedica a intervenções de gra-
ffiti no espaço urbano, posicionando-se na cena artísti-
ca nacional e internacional como um dos artistas mais 
críticos do sistema e como uma referência da street-art 
mundial. 

Sob a bandeira ±MaisMenos ±, produziu diversos tra-
balhos criativos, desde vídeo a instalação, da pintura à 
performance. Além de inúmeras intervenções de arte 
pública em diversos países, o projecto foi também exibi-
do em exposições individuais e de grupo em vários con-
textos institucionais, um pouco por todo o mundo, de 
Lisboa a Banguecoque, passando por São Paulo, Roma, 
Paris e Luanda, com intervenções que não deixam nin-
guém indiferente.
Porque é que aceitas participar numa entrevista 
que tem como título "Tira a canábis do armário"?
Porque acho que é essencial tirar-se a canábis do ar-

TIRA A CANÁBIS DO ARMÁRIO

entrevista Laura Ramos e João Carvalho 
transcrição Raquel Ralha
fotos Marco Valente

MIGUEL

Quando o sistema 
capitalista vê que há uma 

forma proveitosa de aceitar 
aquilo que até à partida 

era contra, então ele já está 
"numa boa" para entrar no 

esquema. 

Intervenção na CannaDouro 2019. 
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Na altura, sinceramente, acho que não senti nada, acho 
que foi mais a expectativa do que propriamente algum 
tipo de efeito. Na verdade, só vim a perceber os efeitos 
mais tarde, noutras experiências. Agora, vendo à dis-
tância, aquilo a que tínhamos acesso era de muito má 
qualidade, era aquele haxixe terrível, aqueles sabone-
tes. Sabia mal, cheirava mal e se pensares bem até dá 
vómitos agora, pensando nisso, mas era o que havia na 
altura. Mas o que sentia era um torpor. Acho que só 
senti realmente a verdadeira essência da coisa quando, 
uns anos depois, em 1999, fui à Holanda, a Amesterdão, 
e foi a primeira vez que experimentei erva, numa cof-
fee-shop. E aí sim, consegui perceber o que era o efeito 
da canábis, que não estava nada à espera. Ou seja, foi 
assim uma coisa mais a sério e, felizmente, com o tem-
po, começou a ter-se acesso a coisas boas, começou a 
haver erva. Cá no Porto, pelo menos, era super difícil 
encontrar erva, ninguém tinha. Acho que só lá para 
meados dos anos 2000 é que a coi-
sa começou a chegar cá, porque até 
então era só esse haxixe ranhoso.
E a canábis entrou, de alguma 
forma, no teu processo criativo?
Sim, sem dúvida, acho que isso 
é incontornável, porque durante 
muito tempo fui consumindo as-
sim, enquanto estudante, na Soares, nas Belas Artes. 
Fazia parte do dia-a-dia, beber uns copos, acompa-
nhou-me sempre, em todo o lado, nas minhas vizinhan-
ças, na escola, na faculdade, a qualquer lado que fosse. 
Eu acho que não conhecia quase ninguém que não fu-
masse umas ganzas de vez em quando. Toda a gente 
tinha sempre, toda a gente fumava sempre, portanto 
sim, é incontornável. 
Falaste da tua iniciação, dos teus tempos de estu-
dante. E actualmente, na fase adulta, de artista já 
conceituado e reconhecido a nível internacional, 
como é que a canábis entra no teu dia-a-dia?
Hoje em dia não entra muito, porque deixei de fumar 
há dois anos. Fumava tabaco. Isso sim é um consumo 
horrível. Deixei de fumar cigarros, porque já fumava 
há muito tempo, e muito! Nós cá, infelizmente, temos 
um hábito terrível, que é o de juntar tabaco, nicotina, 
aos charros. Eu decidi e tive de deixar de fumar tudo. 
Estava-me a enganar, porque ia continuar a consumir 
nicotina e não ia deixar o vício da nicotina, portanto, 
de há dois anos para cá deixei mesmo de fumar tudo. 
Daqui a algum tempo, até porque sinto algumas sau-
dades, hei-de tentar fumar erva sem nicotina com os 
vaporizadores, mas em dois anos fumei uma ou duas 

vezes, porque um amigo tinha um vaporizador e expe-
rimentei. Mas na verdade, de há dois anos para cá que a 
canábis já não faz mesmo parte da minha vida. 
O que é que foi mais difícil, deixar de fumar tabaco 
ou deixar de fumar canábis?
Tabaco, claramente, sem dúvida alguma. Para mim a 
maior dificuldade foi deixar a nicotina, isso sim é que 
foi a cena problemática. Eu gostava daquele momento 
em que fumava, ficava ali a pensar, e muitas vezes fica-
va num pensamento de trabalhos, de coisas. Gostava 
desse momento reflexivo. Era o meu momento, como 
deve haver pessoal que bebe o seu whisky assim à noi-
te, o seu chá, e eu tinha o meu momento, que era fu-
mar assim uma erva e estar ali na minha cena. Só que 
uma força era maior que a outra, porque a nicotina era 
uma cena horrível e eu tive mesmo que deixar de fu-
mar tabaco. É mesmo difícil. Fumava há 20 anos, era 
uma coisa mesmo má. E não sinto falta nenhuma, pelo 

contrário, nenhuma, nenhuma… 
Se eu agora bebo uma cerveja ou 
um copo (que é quando é difícil, 
não é?), numa refeição ou quando 
estás a beber uns copos, já nem me 
lembro, já me habituei ao processo 
de aquilo não fazer parte da minha 
vida, nem me lembro que existe.

No período em que utilizavas canábis, de que for-
ma arranjavas?
Nunca tive hipótese de cultivar. Às vezes, amigos que 
cultivavam, ofereciam, mas, normalmente, acabava por 
comprar através de contactos, amigos da rua, daqui e 
dali, mas eram contactos. Eram telefonemas, saber 
quem é que cultivou e tem erva, ou quem trouxe qual-
quer coisa de Marrocos… Era muito por aí.
Houve uma altura em propuseste constituir um 
partido político. Isso era a sério?
Isso foi uma intervenção do projecto ±MaisMenos±. 
Foi mais ou menos a sério e ficou mais ou menos um 
partido, porque nós ainda conseguimos cerca de 3500 
assinaturas, portanto a coisa ficou ali mais ou menos 
(risos). Mas foi uma intervenção, uma espécie de exer-
cício artístico quase com um pé na realidade. E foi in-
teressante por isso também, porque, precisamente, as 
fronteiras tornaram-se muito ténues entre aquilo que 
eu sentia enquanto artista e não saber muito bem que 
proporções é que aquilo podia tomar, mas acabou por 
ser um exercício quase de análise da sociedade em que 
estamos a viver hoje. Na verdade, o que aquilo acabou 
por trazer foi uma leitura muito exacta ou próxima do 
que é a sociedade de hoje, esta sociedade super polari-

Acho que não há outro 
caminho. É informar, é 

falar, é abrir o jogo, é estar 
à vontade
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zada a que estamos a assistir, sem uma raiz ideológica, 
meia perdida até nos populismos. E eu percebi muito 
isso nesse processo que fui fazendo no partido. Na 
recolha de assinaturas tanto houve gente com ideais 
muito de extrema-direita como houve gente com ideais 
muito de extrema-esquerda e que queriam de alguma 
forma sentir-se representados, portanto isso traz uma 
leitura muito concreta sobre o que vivemos hoje. Por 
outro lado, havia pessoas que assinavam sem saber 
o que é que estavam a fazer, portanto essa interven-
ção também prova esse vazio que existe hoje em dia 
em relação à política, que é o que estamos a viver, seja 
no Brasil, nos Estados Unidos com o Trump, ou aqui 
com o Chega. São leituras muito exactas da realidade. 
Enquanto exercício artístico trouxe resultados muito 
interessantes. E serviu para a minha tese de Doutora-
mento, que estou a escrever neste momento.
A tua tese é sobre o quê?
A tese debruça-se sobre os paradoxos da street-art e 
da intervenção no espaço público, sobre um lado mais 
mercantilizado e sobre um lado mais político e de in-
tervenção, e de como é que isso também acaba por se 
exprimir na sociedade em que estamos a viver. Ou seja, 
numa sociedade das polarizações, da sociedade mais ou 
menos, não só no contexto do projecto, que é o con-
texto da street-art, como no contexto que o projecto 
se propõe criticar, que é o contexto social e político. É 
uma análise a estas dualidades da sociedade, estas po-
larizações.
E se algum dia fosses eleito, qual seria a tua pro-
posta sobre canábis? Como é que imaginarias o 
quadro ideal?

Primeiro, em relação a todas as drogas, tentava ter uma 
perspectiva muito mais pela legalização total, fosse que 
droga fosse, porque esta manutenção da proibição das 
drogas só perpetua o mercado negro, só perpetua o 
enriquecimento ilícito de forças obscuras, muito liga-
das à política, às forças de segurança, a forças interna-
cionais, porque a coisa existe e nós não vamos nunca 
poder contornar todo o tipo de drogas. Tentava, neste 
caso, que o Estado, com um papel regulador, tivesse 
uma presença muito assídua sobre o que são as drogas, 
fosse a cocaína, a heroína, os MDs, e por aí fora. Há 
uma produção, ela existe, há um mercado brutal sobre 
isso, não vamos contornar isso. Há uma crise gigante 
de saúde pública, de contornos terríveis que todos nós 
pagamos, em relação ao consumo, a questões sociais, 
por isso acho que tinha de haver uma abordagem muito 
mais honesta sobre aquilo que existe. 
E informativa, no fundo, não é?
Sem dúvida alguma. É tapar o sol com a peneira, quase 
como se ninguém utilizasse drogas. Vamos estar aqui 
eternamente numa luta que nunca vai ter fim, porque 
até sobre as drogas duras, por exemplo o consumo de 
heroína ou de cocaína, é ridículo e super hipócrita nós 
continuarmos a achar que são as forças de segurança 
que, a atacar pequenos consumidores ou pequenos tra-
ficantes, alguma vez vão fazer isto acabar. Isto nunca 
vai acabar! É como o tráfico de armas. São coisas que 
têm um nível internacional com volumes gigantes de 
dinheiro. Os Estados têm de começar a olhar para isso. 
Não olham, porque estão envolvidos nisso até ao tuta-
no também, não é? Há todo um lado obscuro que nos 
passa ao lado, sobre o envolvimento dos Estados no trá-
fico de droga, das polícias, e por aí fora.
Por exemplo, à semelhança do Canadá ou dos EUA, 
o governo podia ganhar muito dinheiro com a le-
galização da canábis, cobrando impostos.
Claro, já para não falar disso, que já acontece na Ho-
landa com a canábis, os impostos revertem para a so-
ciedade em geral, enquanto o negócio obscuro reverte 
só para alguns interesses. Os impostos são uma distri-
buição comunitária sobre os rendimentos, toda a gente 
ganha com essa cobrança, enquanto que se tu mantive-
res esse negócio ilegal e à margem, só ganham os teus 
compadrios. É fácil.

Naquilo que fizeste a nível artístico, lembras-te de 
alguma coisa que tenhas feito porque tiveste uma 
grande inspiração depois de fumar canábis?
Posso dizer que utilizei canábis desde sempre, portanto 
acho que isso se pode dizer de quase tudo. 
E agora como é que é? Sentes falta ou adaptaste-te 
a esta nova realidade sem fumar?
É normal, já não tenho aqueles momentos mais de relax 
e de introspecção, mas faço de outra forma. É tranqui-
lo, porque aquilo também não é uma coisa necessária, 
e acho que isso é a coisa fixe. Aquilo está lá, mas se não 
existir também passas bem e consegues fazer as coisas. 
É um bocado como o Obélix ou como andar de bicicle-
ta, não precisas de estar numa bicicleta para saberes 
que consegues andar. 
Num cenário de legalização o que é que seria mais 
adequado a Portugal? Um dispensário, um clube 
social ou é indiferente?
Numa cultura informada e tranquila, sem preconceito, 
acho que podia perfeitamente estar no supermercado.
Ao lado das garrafas de whisky?
Não, em vez de…! Porque o álcool até é pior! Tu tens 
acesso a medicamentos, numa farmácia, que te matam, 
que podem adulterar completamente o teu estado físi-
co, tens bebidas alcoólicas super agressivas à venda em 
qualquer supermercado, para qualquer pessoa a partir 
dos 16 anos, pelo amor de Deus, não é? Acho que podia 
ser de venda livre em qualquer local. Era o que fazia 
sentido. É só uma questão de falha cultural, não é mais 
nada. Aliás, nós depois temos aqui um exemplo incrí-
vel que é esta questão da descriminalização, que ser-
viu de exemplo para o mundo inteiro, ou seja, aqui há 
uns anos, quando Portugal tomou essa decisão, e que 
se achava que o consumo ia subir, que ia ser uma coisa 
horrível e que tínhamos que ter cuidado com uma des-
graça, pelo contrário, provou-se preci-
samente que isso foi uma atitude super 
positiva a vários níveis, da justiça, em 
termos sociais, políticos, por aí fora. 
E diminuiu o consumo.
E diminuiu o consumo, exactamente.
E já foi há 20 anos!
Sim, já foi há 20 anos. Portugal é um 
exemplo para o mundo, de que ainda 
hoje se fala. É ridículo criminalizar a posse de droga, 
não faz sentido nenhum. É uma questão de cultura, 
mais nada.
E tu agora tens uma filha, ela vai crescer, vai ser 
teenager, com 15 anos e talvez na Soares dos Reis, 
como tu... 
Vai trazer umas cenas fixes para o pai… (risos)
Como é que pensas abordar esta questão com ela 
ou o que é que dirias aos jovens de hoje em dia so-
bre esta planta?
Há-de existir essa conversa e isso não me preocupa ab-
solutamente nada. A mim preocupa mais aquelas coisas 
que nós ainda nem conhecemos, que fazem parte do 
consumo dos jovens e que são drogas que nós nem sa-
bemos o nome, com nomes assim tipo o do filho do Elon 
Musk, C422H33 (risos). Acho que isso é muito mais 

preocupante e também terá a sua conversa a seu tempo, 
mas acho que é abrir e falar sobre as coisas, não é es-
condê-las. Essa conversa virá no tempo certo, acho eu.
Não sei se sabes, mas a causa principal de overdose 
entre os teenagers é o álcool. Não é nenhuma dro-

ga, é mesmo o coma alcoólico.
E voltamos, mais uma vez, aos 
interesses. Ou seja, há um lóbi gi-
gante do álcool em Portugal e no 
mundo ocidental, principalmente. 
É uma questão de cultura, cultura 
de produto. E voltamos ao início 
da conversa, às questões económi-
cas de que falámos. A substituição, 
que nós nem falámos muito aqui, 

aquilo que a canábis podia substituir, em relação a tan-
ta coisa: fibras, a indústria, uma revolução industrial 
que quase podia existir com a utilização da canábis… 
mas isso não interessa, portanto esse tabu também se 
foi mantendo por causa disso.
Achas que o futuro passa por dar mais informa-
ção aos jovens para que eles possam fazer escolhas 
mais acertadas?
Sem dúvida alguma, acho que não há outro caminho. 
É informar, é falar, é abrir o jogo, é estar à vontade. 
Como estamos quando pousamos uma cerveja em cima 
da mesa. Há imensa gente a morrer diariamente por al-
coolismo, com graves problemas familiares à conta do 
álcool, e é algo que não temos tabu nenhum a pousar 
em cima da mesa todos os dias. C

Já acontece na 
Holanda com a canábis, 

os impostos revertem 
para a sociedade em 

geral
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