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A 4ª Edição da Cannadouro, Feira Internacional de Cânhamo foi um sucesso, tendo  
recebido bastantes mais empresas e visitantes do que em 2019! Mais uma vez, o 
evento  foi palco de um ciclo de conferências com 15 palestras, tendo quase sempre 
sala cheia, cumprindo-se o objectivo de levar mais informação às pessoas.

Depois das boas notícias, passemos agora à secção lusitana de no comments!

Continua a ser “cool” e até “irreverente” as Juventudes apresentarem nos 
Congressos dos seus partidos uma proposta para a legalização da canábis, mas ao 
convite formal para visitarem a Feira enviaram a resposta “pro-forma” e nenhuma 
delegação visitou a 4ª Feira Internacional de Cânhamo… no comments!

Os projectos de lei apresentados em Junho passado pelo BE e IL, depois de terem 
estado nas catacumbas das comissões da especialidade, caducaram de vez com 
o chumbo do orçamento, mas a verdade é que a canábis nunca é uma prioridade 
política, a não ser para receber os milhões dos investidores estrangeiros da canábis 
medicinal… no comments!

O SICAD continua a insistir no proibicionismo como fórmula para lidar com o uso 
adulto de canábis e também com os seus consumos problemáticos… no comments!

Os agricultores que se dedicam ao cânhamo industrial não têm a liberdade 
que alguns congéneres europeus têm no 
aproveitamento total da planta, já reiterada 
pelo Tribunal de Justiça Europeu, que deixou 
bem claro que a comercialização de CBD 
legalmente extraído da planta inteira do 
cânhamo não pode ser proibida entre os 
Estados-Membros. Ao mesmo tempo, temos 
a DGAV, a Polícia e a ASAE a perseguir os 
produtores e os comerciantes de cânhamo 
industrial…  no comments!

A única associação que supostamente 
representa os pacientes em Portugal, o OPCM - Observatório Português de 
Canábis Medicinal, faz coro com a indústria farmacêutica, contra o auto-cultivo 
e o comércio de cânhamo nas mais de 100 lojas de canábis do país, que neste 
momento são dos poucos recursos para quem não quer recorrer ao mercado ilícito. 
Uma associação de canábis conseguiu ganhar a antipatia de todo o movimento da 
legalização em Portugal… no comments!

Ao terminar o ano de estreia da Cannadouro Magazine, não podemos fazer mais 
do que garantir aos nossos leitores que, em 2022, manteremos o nosso lema e 
compromisso: Rumo à legalidade da canábis!

 #rumaoalegalidadedacanabis
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QUANDO EM PORTUGAL 
ATÉ OS PADRES 
ERAM OBRIGADOS A 
CULTIVAR CANÁBIS

PUB 7
BEMBOLADO

Os decretos reais conhecidos por Re gimentos, que 
no século XVII, foram aplicados às feitorias do 
linho-câ nhamo de Torre de Moncorvo, San tarém 

e Coimbra, eram taxativos — dada a importância crucial da 
ma té ria-prima em causa para o império marítimo português, 
ao cultivo da canábis estavam obrigados não apenas os lavra-
dores, mas todos os terratenentes das regiões em causa, qual-
quer que fosse a sua condição social.

Assim, “no Regimento que Sua Ma ges tade manda que aja 
na feitoria do linho cânhamo da cidade de Mon corvo, para 
que os o!  ciaes della saibão a obrigação, que devem guar-
dar, publicado em 1656, el-Rei D. João IV expli cita: “[O cul-
tivo de cânhamo é man datório quer] as terras sejam mi nhas, 
ou de particulares a quem eu as tenha dado, ou próprias e 
patrimo niais de quaisquer meus vassalos, ou sejam Duques, 
Marqueses, Condes fi dalgos do meu Concelho e Casa, Desem-
bar gadores e Cavaleiros do Hospital de São João e de nosso 
Jesu Cristo e mais ordens militares e de outras pessoas isentas 
e privilegiadas que pretenderem serem escusas de semearem 
linhaça câ nha ma. Hei por bem e mando, que para este efei-
to não usem as tais pessoas dos ditos privilégios nem outros 
quaisquer que sejam”.

E para não restarem dúvidas de que todos os pri vilégios 
eram abolidos, e não apenas os decorrentes da ordem ter-
rena, no capítulo 24 do Regi men to de Mon corvo D. João IV 
sublinha que até mesmo os membros das classes eclesiásticas 
deviam sujeitar-se ao imperativo de plantar can ábis, “visto 
ser ne gócio encaminhado ao serviço de Deos, con  servação 
e augmento da Fé ca tholica, aprestandose com as en xarcias, 
Armadas contra Infi eis"”. C

Liberte o poder dos 
micro-organismos na sua cultura. 

100% Organic and Certified100% Organic and Certified

micro-organismos na sua cultura. 

por Luís Torres Fontes 

CURIOSIDADES

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

!

“As leis humanas são muito 
mu tá veis. Em 1656 o Estado 
português obrigava os povos 
da Comarca de Mon corvo 
e das Comarcas vizinhas a 
culti va rem a liamba.”
Telmo Verdelho em “A Cultura do Cânhamo em 
Moncorvo”, 1981

F!"!: N#$%!& C'()!%
F!"!:  D

.R.



 98

O acordo entre os principais partidos do novo gover-
no alemão para legalizar a canábis para uso adulto e 
criar uma estrutura regulamentada para a indústria 
da canábis “recreativa” deverá estar praticamente fe-
chado, de acordo com vários meios de comunicação 
internacionais. O uso adulto deverá ser introduzido 
durante a próxima sessão legislativa e a Alemanha 
iniciará, assim, o já esperado “efeito dominó” da lega-
lização na Europa. A regulamentação total da canábis 
pode trazer à Alemanha receitas fiscais anuais e eco-
nomia de custos de cerca de 4,7 mil milhões de euros 
e criar 27 mil novos empregos, avançou a Reuters.

O próximo chanceler alemão, Olaf Scholz, e o seu 
partido centro-esquerda social-democratas (SPD) 
estão em negociações avançadas com os verdes 
ambientalistas e os libertários democratas livres 
(FDP) para reunir uma coligação para a legalização.

Os negociadores do SPD, Verdes e FDP ainda estão 
a trabalhar em pormenores do acordo, incluindo as 

regras sob as quais a ven-
da e o uso recreativo de 
canábis serão permitidos e 
regulamentados na maior 
economia da Europa, mas 
já se sabe que a Alema-
nha deverá seguir o mo-
delo dos dispensários, que existem no Canadá ou 
em alguns estados dos EUA. O uso de canábis para 
fins medicinais é legal na Alemanha desde 2017.

Uma investigação do Institute for Competition Eco-
nomics (DICE) da Heinrich Heine University em Dues-
seldorf, encomendada pela Associação Alemã de Câ-
nhamo, revelou que legalizar a canábis poderia levar a 
receitas fiscais adicionais de cerca de 3,4 mil milhões de 
euros por ano. Por outro lado, permitiria ainda economi-
zar custos para o sistema policial e judicial de 1,3 mil mi-
lhões de euros por ano, enquanto cria dezenas de milha-
res de empregos na indústria e economia da canábis. C

O Comando Territorial da 
Guarda Nacional Republicana 
(GNR) de Faro deteve “em fla-
grante” um homem de 50 anos 
por cultivo de canábis. Em co-
municado de Imprensa, a GNR 
disse que a detenção aconteceu 
“na sequência de uma investiga-
ção por tráfico de estupefacien-
tes que decorria há cerca de três 
meses no Núcleo de Investigação 
Criminal (NIC) de Tavira” tendo 
apreendido duas plantas de ca-
nábis e várias cabeças de canábis 
em fase de secagem.

De acordo com o comunicado 
da GNR, a detenção do homem de 
50 anos aconteceu “em flagran-
te” no passado dia 10 de Novem-

bro, em Vila Nova de Cacela, no concelho de Vila Real 
de Santo António, no Algarve. “Na sequência de uma 
investigação por tráfico de estupefacientes que decor-
ria há cerca de três meses, os militares da Guarda de-
ram cumprimento a um mandado de busca domiciliá-
ria, tendo apreendido duas plantas de canábis e várias 
cabeças de canábis em fase de secagem”, pode ler-se no 
mesmo comunicado de Imprensa.

O detido foi constituído arguido e os factos foram re-
metidos ao Tribunal Judicial de Faro.

Portugal descriminalizou a posse e o consumo de 
todas as drogas em 2001, mas a compra, a venda e o 
cultivo de canábis continuam a ser punidos por lei, com 
centenas de processos de detenções a acabar nos tribu-
nais por tráfico de pequenas quantidades de estupefa-
cientes. Raramente os detidos são, efectivamente, pre-
sos, sendo libertadas depois de presentes a um Juiz. A 
GNR efectua detenções por posse ou cultivo de canábis 
em Portugal praticamente todos os dias. C

ALEMANHA DEVERÁ COMEÇAR O EFEITO DOMINÓ DA 
LEGALIZAÇÃO. RECEITAS PODEM ULTRAPASSAR OS 4,7 
MIL MILHÕES DE EUROS 
por Laura Ramos

SUÍÇA PREPARA-SE PARA 
LEGALIZAR USO ADULTO E AUTO-
CULTIVO DE CANÁBIS 
por Laura Ramos

GNR FAZ INVESTIGAÇÃO DE TRÊS MESES PARA APREENDER 
DUAS PLANTAS DE CANÁBIS 
por Laura Ramos

A Suíça vai elaborar um projecto de lei para a legaliza-
ção do uso adulto de canábis, depois de uma decisão to-
mada pela Comissão Parlamentar de Segurança Social e 
Saúde do Conselho de Estados (SGK-S). A legalização na 
Suíça conta com apoio de todo o espectro político, com 
40 membros do Conselho Nacional a assinar a iniciati-
va, e deverá prever o auto-cultivo como forma de acesso. 
Heinz Siegenthaler, membro do Parlamento central de 
Berna, disse que a canábis deve ser regulamentada na 
Suíça a fim de “controlar o mercado da canábis para 
uma melhor protecção ao consumidor e à juventude”. 
Embora as leis da Suíça para a produção e uso de ca-
nábis sejam relativamente rígidas, existe já um claro 
movimento em direcção à legalização total. 

A produção, cultivo, comércio e consumo de caná-
bis deixarão de ser proibidos na Suíça e, de acordo 
com um dos planos, a canábis a ser vendida deverá 
ser produzida exclusivamente por agricultores suíços. 

A discussão sobre a legalização para todos os fins 
surge no seguimento de uma avaliação realizada pela 
Comissão de Segurança Social e Saúde do Conselho 
de Estados (SGK-S), que disse que as leis deveriam ser 
alteradas. O objectivo da SGK-S é eliminar o mercado 
ilícito da droga na Suíça. O projecto de lei que aprova 
a canábis para todos os fins será agora elaborado pelo 
parlamento suíço e a possibilidade do auto-cultivo para 
uso pessoal, bem como questões fiscais, serão estabe-
lecidas como metas do esforço legal de regulamentar 
a canábis.C

Foto: D.R.

Foto: GNR

Foto: sensi-seeds:com

A empresa portuguesa de canábis medicinal Pure 
Healing conseguiu atingir limites de THC nunca antes 
registados em plantas auto-florescentes, do banco de 
sementes holandês Dutch Passion. As flores foram tes-
tadas independentemente e registaram 28% de THC na 
Auto Cinderella Jack e 29% de THC na Auto Skywalker 
Haze.

De acordo com a Dutch Passion, “a medição destes 
níveis de THC veio do dispositivo Purpl PRO. Este é um 
dispositivo analítico ‘seco’, que usa espectroscopia, em 
vez de algumas das técnicas analíticas de química hú-
mida tradicionais mais complicadas. Para usar o Purpl 
PRO, as flores são moídas num pó fino e escaneado com 
uma luz infravermelha, para determinar os níveis de 

canabinóides. Regra geral, o Purpl indica uma precisão 
de +/- 2% em THC e CBD.

A Dutch Passion alerta que os níveis de THC de 28% 
da Auto Cinderella Jack e de 29% da Auto Skywalker 
Haze são “excepcionais” e servem apenas para os uti-
lizadores medicinais ou recreativos mais experientes. 
“Com esta potência elevada, é necessária apenas uma 
pequena quantidade de flores para obter um efeito mais 
intenso”. 

Sérgio Neto, um dos responsáveis da Pure Healing, 
que tem sede em Alcácer do Sal, garantiu que os méto-
dos utilizados são “100% naturais” e por isso resultam 
num produto “completamente orgânico”. “Queremos 
estabelecer uma posição e ser uma referência no cul-
tivo de canábis para fins medicinais e científicos. 28 
ou 29% de potência de THC é bom, mas conseguimos 
resultados superiores e não queremos parar por aqui. 
Em breve iremos partilhar os resultados do perfil de 
canabinóides e terpenos”. A Pure Healing, que recebeu 
a pré-licença do Infarmed em Novembro de 2019 e a 
licença de produção em Agosto deste ano, utiliza tam-
bém predadores naturais para combater as suas pragas, 
de forma a obter flores de canábis 100% biológicas. 

A paixão pelo cultivo de canábis de boa qualidade co-
meçou há uma década, quando a avó de Sérgio foi diag-
nosticada com leucemia. Nesta edição entrevistamos 
os responsáveis da Pure Healing para saber um pouco 
mais sobre a sua história (pág.54#55). C

PURE HEALING BATE RECORDE DE THC EM DUAS PLANTAS AUTOMÁTICAS 
por Laura Ramos

Foto: Sérgio Neto
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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

2021-2022

Hemisfério norte Não recomendadoRecomendado

Dezembro

Janeiro

Fevereiro

www.kannabia.com
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O Haxixe e o Rif, ontem e hoje

A canábis chegou ao Rif no século VII d.C., 
com a emigração da população árabe 
para o Norte de África. A canábis de-

senvolveu-se bem no clima frio e seco desta cadeia 
montanhosa e o seu consumo criou fortes raízes no 
norte de Marrocos. No entanto, não houve autoriza-
ção ofi cial para o cultivo até ao século XIX, quando 
o Sultão Mulay Hassan o permitiu a cinco tribos do 
Rif. Em 1956 Marrocos obteve a independência de 
França e Espanha e foi então que o rei Muhammed 
V proibiu o cultivo e o comércio de canábis, embora, 
na prática, tenha continuado a ser permitido em cer-
tas zonas do Rif, de modo a evitar confl itos.

A forma tradicional de consumir canábis nesta 
área é fumando kif, uma mistura de fl ores, folhas e 
caules de canábis misturadas com folhas de tabaco 
local chamado Taba. Esta mistura bem seca e tritu-

Falar de haxixe é sinónimo 
de falar de Marrocos. Das 
plantações de canábis 
localizadas na cordilheira do 
Rif, no norte do país, é extraído 
a maioria do haxixe consumido 
na Europa. Marrocos é o maior 
produtor de haxixe do mundo 
e quase dois milhões dos seus 
habitantes dependem do cultivo 
de Cannabis

rada é colocada no pequeno recipiente do cachimbo 
tradicional, o Sebsi. O conteúdo é fumado em apenas 
uma ou duas cachimbadas e as cinzas são esvaziadas 
soprando-as para fora do cachimbo, uma técnica que 
requer considerável habilidade. É bastante comum ver 
homens velhos sentados em grupos à volta de uma mesa 
em cafés ou hotéis no Rif, apreciando o kif, que, embora 
possa parecer uma mistura suave no início, consegue 
produzir um efeito forte depois de cinco ou seis passas.

Ao contrário da crença popular, a cultura do haxixe é 
um fenómeno bastante recente em Marrocos, em com-
paração com países como o Líbano ou o Afeganistão. 
Foi na segunda metade do século XX que os estrangei-
ros trouxeram para Marrocos as técnicas de peneira-
ção de tricomas, de modo a produzir haxixe. Estes via-
jantes, pertencentes à contracultura nascida no início 
da década de 1970, viram interesse em viajar para paí-
ses distantes, longe da cultura ocidental, em busca de 

experiências alternati-
vas e exóticas. Muitos 
seguiram rotas que 
incluíam países como 
a Índia, Nepal, Afega-
nistão ou Líbano, onde 
o haxixe era produzi-
do de uma forma tra-
dicional. Aprenderam 
estas técnicas para 
peneirar os tricomas e 
importaram-nas para 
Marrocos quando o 
visitaram. Até então, 
o cultivo da canábis 
tinha sido exclusiva-
mente para a produção 
de kif e, a partir desse 

momento, o haxixe e a forte procura deste produto na 
Europa e no resto do mundo causaram um aumento 
sem precedentes no cultivo da canábis em Marrocos.

CULTIVO TRADICIONAL VS CULTIVO MODERNIZADO
O cultivo tradicional da canábis em Marrocos é bas-

tante simples. As sementes da colheita anterior são lan-
çadas no solo em grandes quantidades, para assegurar 
uma germinação sufi ciente, de modo a preencher todo 
o espaço com plantas. Estas crescem sem controlo, sem 
espaço entre elas e sem distinção entre plantas mascu-
linas e femininas. Esta falta de selecção leva a uma po-
linização massiva, causando uma produção de menor 
qualidade.

O solo de cultivo, normalmente, não é preparado de 
antemão, nem são adicionados nutrientes à irrigação, 
apenas são utilizados aspersores elevados, de forma a 
que a rega seja feita por cima das cabeças das plantas, 
com água da chuva recolhida em tanques. Quando as 
plantas estão prontas para serem colhidas, são corta-
das e empilhadas em telhados ou pátios para secarem 
ao sol. Este método ainda é utilizado em muitas plan-
tações, mas está gradualmente a ser substituído pela 
secagem à sombra, de modo a preservar os terpenos e a 

evitar a degradação dos canabinóides, resultando num 
haxixe muito mais aromático e menos narcótico. 

Após a secagem, começa o processo de extracção do 
haxixe. A técnica utilizada é surpreendentemente sim-
ples. A efi cácia e habilidade com que estas pessoas a 
dominam demonstra que foi aperfeiçoada e trabalhada 
até à exaustão. O recipiente no qual o pólen das fl ores é 
recolhido é um balde de plástico, o típico utilizado para 
lavar a roupa. Colocam uma rede de nylon por cima 
deste balde e amarram-na, de modo a fi car muito aper-
tada. As plantas secas são despojadas dos seus ramos, 
deixando apenas folhas e fl ores, e estas são colocadas 
em cima da malha esticada. 
Tudo isto é coberto com um es-
pesso plástico e o processo de 
extracção começa. Com dois 
paus de madeira nas mãos, os 
artesãos de haxixe batem em 
cima do plástico grosso, num 
ritmo contínuo, para que as ca-
beças e os tricomas, ou pólen, 
passem através da malha e se-
jam recolhidas no balde. O som 
produzido por este processo é 
muito particular e muitos via-
jantes são hipnotizados pelos 
chamados "tambores de Keta-
ma", que têm o nome de uma 
das principais cidades do Rif 
onde se produz haxixe. 

Do primeiro lote de batidas 
suaves vem a melhor qualida-
de, com menores impurezas, 
conhecida como "zero zero". 
Esta foi a qualidade que cau-
sou um tremendo sucesso na 
Europa, nas últimas décadas. 
Embora seja a melhor, é a me-
nos produtiva de todas. As se-
guintes extracções produzem 
maior quantidade, mas contêm 
mais matéria vegetal e mais im-
purezas.

Depois de todo o pólen ter 
sido extraído das plantas, ele 
é cuidadosamente recolhido 
e processado. Dependendo 
da qualidade do produto e da 
forma como o haxixe deve ser 
transportado, é trabalhado de 
diferentes maneiras. Normal-
mente, é trabalhado em prensas, para formar as famo-
sas placas, ou à mão, para lhe dar a forma de uma "bo-
lota" ou de um "ovo". O processo de trabalhar o haxixe 
permite uma melhor conservação do produto.

Este processo tradicional de extracção está a sofrer 
uma modernização sem precedentes em Marrocos. Isto 
está a acontecer graças ao facto de muitos marroqui-
nos terem aberto as suas casas aos europeus, que vie-
ram para este país trazendo novas genéticas e novas 

Texto e fotos : Simón Pardo de Donlebún
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técnicas de extracção, o que deu origem, de um ponto 
de vista positivo, a um número infinito de novos tipos 
e qualidades de haxixe. Por outro lado, as plantas nati-
vas (“landraces” em Inglês ou “beldi” em dialeto Mar-
roquino) foram-se perdendo, devido à impossibilidade 
de controlar os cruzamentos genéticos com as novas 
linhagens introduzidas recentemente. 

Para além das genéticas, novas técnicas de cultivo 
estão a ser assimiladas pelos produtores marroquinos. 
As sementes utilizadas são escolhidas pela sua estirpe 
e são geralmente feminizadas ou, se não forem, os ma-
chos são retirados uma vez detectados, para evitar a 
formação de sementes (na medida do possível, pois a 
polinização cruzada de outras plantações não pode ser 
evitada). As plantas são cultivadas com espaço entre 
elas, para que possam crescer com boa lateralidade, au-
mentando a produção. Além dis-
so, são normalmente adicionados 
nutrientes ao solo ou na irriga-
ção, que é feita por gota-a-gota, 
para garantir que todas as plan-
tas recebem uma boa quantidade 
de água. 

A secagem das plantas não é 
feita ao sol, mas à sombra, em barracões de secagem 
ou em áreas adaptadas, para, tal como já referimos, 
preservar melhor os aromas e evitar a degradação dos 
canabinóides. Para obter haxixe de qualidade superior, 
estas quintas utilizam filtros de diferentes tamanhos, 
fabricados especificamente para este fim, geralmente 

entre 200µ a 25µ. O produto 
obtido é filtrado várias vezes, 
de modo a obter um haxixe 
cada vez mais limpo e espe-
cial.

Estas plantações decidiram 
seguir o caminho da moder-
nização, com os seus prós e 
contras, devido à demanda 
mundial de produtos com um 
nível de THC muito elevado, 
com aromas e texturas espe-
cíficas. Tudo isto é devido ao 
facto de um grande número 
de países terem optado pela 

regulamentação da canábis, permitindo a abertura de 
portas à investigação e à inovação de técnicas de pro-
dução, de uma qualidade nunca antes vista, elevando 
assim os padrões mundiais. 

SITUAÇÃO ACTUAL, TRÁFICO, LEGALIDADE E SOCIEDADE
Estima-se que haja entre 300 a 400 mil famílias en-

volvidas no cultivo e processamento de canábis no Rif. 
Dos cinco milhões de habitantes desta área, cerca de 
dois milhões dependem directamente do cultivo desta 
planta. Todas estas pessoas conseguem levar a cabo 
esta actividade graças à permissividade das autorida-
des, que a toleram, embora seja classificada como crime 
no código penal marroquino. O tráfico de haxixe é uma 
realidade do dia-a-dia no norte de Marrocos. As tonela-

das de haxixe produzidas no Rif são transportadas para 
a Europa através de diferentes rotas, quase todas marí-
timas, através do Estreito de Gibraltar. Os barcos insu-
fláveis rápidos com motores potentes e esconderijos em 
grandes camiões ou navios comerciais são os métodos 
preferidos dos envolvidos neste negócio arriscado. 

Quanto ao governo, efectua anualmente rusgas sim-
bólicas, em que as plantações são destruídas e os menos 
afortunados, geralmente aqueles que não têm dinheiro 

suficiente para subornar as au-
toridades, são presos. Ao mesmo 
tempo, o governo lança campa-
nhas, oferecendo outros tipos 
de cultura como alternativa ao 
cultivo da canábis, embora, até 
à data, nenhuma destas ofertas 

possa realmente significar um verdadeiro meio de sub-
sistência para todas as famílias que ganham a vida com 
o haxixe.

O Rif é uma zona empobrecida, com poucos recur-
sos económicos para além da agricultura. O povo vive 
numa eterna crise económica, agravada pelo desinte-
resse histórico do governo marroquino em melhorar as 
condições de vida dos habitantes da zona. Os conflitos 
têm sido muito frequentes ao longo da história, com re-
voltas e protestos contra o sistema semi-feudal no qual 
se encontram. Os grandes senhores da droga e os go-
vernantes são os que controlam e distribuem a riqueza, 
sempre a seu favor e dando poucas oportunidades aos 
habitantes de escaparem à precariedade. 

Recentemente, o parlamento marroquino aprovou 
um projecto de lei para legalizar o cultivo e a comer-
cialização de canábis para uso medicinal e industrial. 
À primeira vista, isto pode parecer uma solução para 
o problema da pobreza que caracteriza o Rif e para o 
problema do tráfico de droga, que facilita o aumento 
de poder de máfias nestas áreas. No entanto, com uma 
análise mais atenta do novo projecto legislativo, é fácil 
de compreender que não é este o caso. Se não houver 
uma mudança drástica na direcção que a regulamen-
tação da canábis está a tomar em Marrocos, o poder 
e o dinheiro gerado pelo cultivo passará das mãos dos 
poderosos senhores do haxixe para as dos grandes em-
presários, deixando os agricultores locais de fora. 

O Rif tem sido, tradicionalmente, discriminado pelo 
governo marroquino e este novo projecto de lei é um 
sinal de que nada mudou. Foi criado um plano para re-
gular este mercado, sem primeiro perguntar aos prin-
cipais interessados, os agricultores. Este constitui um 
grande risco para os mesmos, que podem ser relegados 
para segundo plano, como meros empregados de gran-
des empresas multinacionais, que retiram o capital de 
onde nunca deveria sair, o Rif. C
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Foi em Setembro de 2018 que o Tribunal Constitu-
cional da África do Sul, a mais alta instância da justiça, 
decidiu favoravelmente acerca da legalização do culti-
vo de canábis para consumo privado. Esta decisão do 
tribunal foi considerada histórica, desde logo também 
porque os três acusados em processo crime decidiram 
recorrer da sentença, alicerçando os fundamentos da 
sua acusação com base na ingerência na vida privada, 
uma vez que tinham sido acusados após uma detenção 
com base numa rusga domiciliária 
sem mandato. Assim, por decisão 
unânime, os juízes decidiram confe-
rir legitimidade ao consumidor adul-
to de canábis para o cultivo, desde 
que esta se destine a consumo pró-
prio.

Na base da acusação inicial con-
tra os arguidos a sustentação estava 
fundamentada pelo perigo que esta 
actuação representava para a saúde 
pública. Mas, durante o julgamento, 
o Juiz Raymond Zondo proferiu a 
decisão, alegando o seguinte: "It will not be a criminal 
o$ ence for an adult person to use or be in possession 
of cannabis in private for his or her personal con-
sumption." Em português, esta decisão determina não 
constituir conduta criminal a posse de canábis para 
consumo próprio. No entanto, permaneceu ilegal o uso 
de canábis em público e a sua venda ou fornecimento 
a outrém. A canábis, a que os sul africanos chamam 
“dagga”, deveria, segundo Jeremy Acton, líder do par-
tido Dagga, ter sido legalizada também quanto à posse, 
desde que fi casse comprovado que o possuidor destina-
va o produto ao consumo próprio. A Organização Não 
Governamental The Cannabis Development Council of 
South Africa (CDCSA) aplaudiu a decisão e pugnou ao 
Governo que retirasse as acusações contra os três ar-
guidos absolvidos em sede constitucional. 

A decisão do Tribunal não se fi cou por aqui, desde 
logo reconhecendo a necessidade de reestruturação le-
gislativa, e emanou uma decisão em que concedeu 24 
meses desde a data do acórdão para o Parlamento mu-

dar as leis em vigor, de acordo com a decisão proferida, 
no sentido da regulamentação efectiva desta substân-
cia no país. Até que este trabalho complementar fosse 
realizado por incumbência do Parlamento, os adultos 
consumidores de canábis em privado fi cariam protegi-
dos pela decisão proferida neste processo. A quantida-
de de canábis que cada consumidor pode cultivar para 
consumo próprio não foi defi nida, devendo, ainda, o 
Parlamento tomar uma posição em relação a esta ques-

tão. 
Infelizmente, a COVID#19 veio 

atrasar substancialmente os desen-
volvimentos legislativos. Até agora 
têm sido feitas emendas ao Medici-
nes and Related Substances Control 
Act 101, de 1965, em Maio de 2020, 
que aliviou alguns preceitos legais 
mais restritivos.

Contudo, o Drugs and Drug Traf-
fi cking Act 140, de 1992, ainda não 
teve desenvolvimentos na parte da 
descriminalização do cultivo para 

consumo próprio, posse ou uso, tal como demandava 
a decisão do tribunal de Setembro de 2018. Desde en-
tão, não houve alterações no que tange à propriedade 
intelectual até ao presente. Isto porque a maioria da le-
gislação acerca da propriedade intelectual vigente na 
África do Sul assenta na proibição de registo de todos 
os produtos que sejam contrários à lei ou que possam 
constituir ofensa ou conduta imoral. Depreendendo 
que a propriedade intelectual está directamente ligada 
com as trocas comerciais, o enquadramento da caná-
bis e o cultivo para consumo próprio permanece uma 
incógnita. Em Abril de 2019 o Zimbabué foi o segun-
do país africano a legalizar a canábis para fi ns medici-
nais, seguindo o exemplo do Lesoto. Na África do Sul, 
a canábis medicinal pode ser prescrita para qualquer 
problema de saúde, desde que o médico determine que 
ela pode ajudar no tratamento do paciente. Depois da 
proibição, em 1922, a África do Sul descriminalizou a 
canábis em 2018, para permitir a sua utilização para 
uso médico, práticas religiosas e outros fi ns. C
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“ESPERO QUE SE POSSA DAR UM PASSO SEGURO NA 
LEGALIZAÇÃO DO USO ADULTO DA CANÁBIS”

Como fica a situação dos dois projectos de 
lei do uso adulto da canábis com as eleições 
antecipadas?
As iniciativas legislativas caducam com a legislatura. 
Assim sendo, os dois Projectos-Lei que estavam a ser 
trabalhados em fase de especiali-
dade não continuam para além da 
dissolução, que determinará o fim 
dos trabalhos. Na próxima legisla-
tura, os grupos Parlamentares que 
forem constituídos como resulta-
do das eleições terão de apresentar 
novos projectos-lei, que podem ser 
iguais, ou não, aos que foram apre-
sentados, mas terão uma numera-
ção diferente. 
Vários países da Europa estão a 
preparar-se para legalizar o uso 
adulto de canábis (Alemanha, 
Luxemburgo, Suíça, Malta), alguns deles prevendo 
o auto-cultivo como forma de acesso. O que gosta-
ria de ver em Portugal?
Pessoalmente espero que Portugal siga o mesmo ca-
minho desses países. Na impossibilidade de obter con-
sensos nesse sentido, espero que, pelo menos, se possa 

dar um passo seguro na legalização do uso adulto do 
consumo da canábis. Por vezes, mais vale dar passos 
mais pequenos, mas que não tenham retrocessos. Esta 
matéria ainda é penalizada pelo estigma ligado a ou-
tras substâncias, por isso será importante informação 

rigorosa, para ajudar a acabar com esse 
estigma.
Na sua perspectiva, quando prevê 
que a legalização total possa 
acontecer em Portugal?
Legislar é sempre um exercício difícil, 
mas não sabendo a composição da futu-
ra Assembleia da República, mais difícil 
se torna fazer previsões. No entanto, 
considerando o grau de maturidade da 
sociedade portuguesa, prevejo que na 
primeira metade da próxima legislatura 
os futuros deputados possam aprovar a 
legalização total da canábis.

Esta visão é consensual dentro do Partido 
Socialista?
Eu diria que é consensual, é maioritária. Haverá sem-
pre vozes discordantes, porque são, principalmente, 
pessoas que ainda têm alguns receios. Não há dúvida 
que esta substância, ao longo dos anos, esteve envol-

vida num estigma e nunca se conheceram muito bem 
os benefícios da substância, conheceram-se mais os 
malefícios. Todos sabemos, por exemplo, que a canábis 
não é inócua, mas ninguém ou quase ninguém, até há 
pouco tempo, sabia que não existe toxicidade na subs-
tância. Não se conhecem mortes directamente ligadas 
à canábis, por exemplo. Todas estas evidências, até a 
evidência científica dos benefícios da substância para 
a saúde e para muitas patologias não foi muito conhe-
cida, esteve muito envolvida em estigma. Repito, não é 
uma substância inócua, mas tem, de facto, muitas van-
tagens e muitos benefícios para várias patologias, desde 
logo para atenuar a dor, para doenças oncológicas, para 
doenças neurológicas, para crianças até, que têm uma 
forma de epilepsia muito grave, portanto há, de facto, 
uma evidência científica que nos faz pensar que deve-
mos pôr os estigmas de lado. Evidentemente, ter algum 
controlo. Quando temos em casa e lidamos todos os 
dias com substâncias tão perigosas como o álcool, as 
benzodiazepinas, os calmantes, que a maior parte das 
pessoas tem em casa, essas sim são 
perigosíssimas… Estamos agora a 
levantar fantasmas em relação à ca-
nábis… Eu acho, sinceramente, que 
devemos pautar a nossa actuação, 
enquanto legisladores, por uma po-
sição de abertura, com cautelas, evi-
dentemente, mas que os portugueses 
possam ter acesso à substância. 
O que é que falta fazer para os 
portugueses terem acesso? A 
Maria Antónia tem conhecimento 
das dificuldades dos pacientes?
Tenho, tenho. De facto, os medica-
mentos que estão à venda ou que se 
conseguem encontrar custam 500* 
ou 150*, e portanto é dificílimo encontrar pessoas que 
possam ter acesso a eles. O resto a que se tem acesso 
é, de facto, uma forma que não é legal, que não se sabe 
o que é que se está a comprar, portanto, em termos de 
segurança, eficácia, do que se compra, ninguém sabe. 
Neste momento, vivemos uma situação, essa sim, pe-
rigosa. Acho que os receios que existem em Portugal 
devem ser afastados, porque temos imensos resultados 
positivos e não há que temer. A situação a temer será a 
actual. 
Acha que Portugal está um bocadinho atrasado 
em relação ao resto do mundo?
Está a falar com uma pessoa que já defendeu isto há 
muito tempo, portanto eu acho que estamos muito 
atrasados, sinceramente. Já podíamos ter evitado si-
tuações terríveis a jovens doentes, muitas situações 
em que, se tivesse havido a legalização medicinal mais 
cedo, teríamos evitado o sofrimento de muitas pessoas. 
Tudo isso seria evitável se tivéssemos tido capacidade 
de nos anteciparmos e de não sermos receosos. Penso 
que, muitas vezes, os portugueses têm grandes ideias, 
mas depois falta-lhes aquela coragem para romper com 
situações que, muitas vezes, decorrem de preconceitos 
que a sociedade vai interiorizando, o que é pena.

Na sua opinião, qual seria a situação ideal para o 
acesso a esta planta?
Eu penso que, havendo um cultivo controlado, pode-
ríamos avançar para essa hipótese. No entanto, acho, 
sinceramente, que se não formos pelo autocultivo e 
formos por uma distribuição, por um acesso das far-
mácias de rua, em que nos pudessem assegurar a todos 
o acesso a qualquer forma de canábis, seja de deriva-
do, seja de apresentação da substância, será o ideal. 

Ser distribuída através das farmácias, 
porque são portas de acesso que es-
tão sempre abertas. E que não dificul-
tem o acesso, porque será sempre em 
quantidades que estão estudadas, cal-
culadas, sabemos o que é que se está 
a comprar, portanto, acho que não 
temos nada a temer. Quanto à produ-
ção, Portugal já produz, como todos 
sabemos, não é? Infelizmente, essa 
produção vai para fora de Portugal.  
Sobre a questão do autocultivo, 
a realidade é que já há pessoas 
a cultivar… não se deveriam 
também regulamentar essas 
situações?

Eu sei, e os tribunais estão cheios de processos…. Tem 
toda a razão, eu concordo consigo e há pessoas que já 
tiveram problemas com isso. Desde que fosse, eviden-
temente, fiscalizado (nós fiscalizamos tanta coisa, há 
tantas inspecções)… desde que se fiscalizasse, qual se-
ria o problema? Mais um receio que eu acho que não 
colhe… Se a pessoa ainda não está convencida, vamos 
passo por passo… Sabe que uma maneira de legislar, 
muitas vezes, é dar passos mais pequenos, mas seguros. 
Se a sociedade portuguesa, e nós aqui reflectimos um 
pouco o que a sociedade portuguesa pensa, ainda não 
está com esta ideia amadurecida, vamos dar um passo, 
depois daremos outro. Também lhe digo, eu penso que 
rapidamente chegaremos à conclusão que não havia 
nada a temer, mas que esse receio não sirva para espe-
rarmos mais não sei quantos anos sem a possibilidade 
de os portugueses poderem aceder à canábis para fins 
medicinais. Portanto, nós não estamos a pedir para que 
toda a gente, de todas as idades, a todos os momentos, 
se tiver uma dor de cabeça vá consumir canábis, não é 
isso que se está a dizer ou pedir! Com regras, com cau-
telas… por isso, os receios que se têm manifestado são 
excessivos, sinceramente. C

MARIA ANTÓNIA ALMEIDA SANTOS
Os portugueses têm 

grandes ideias, mas 
depois falta-lhes aquela 
coragem para romper 

com situações que, 
muitas vezes, decorrem 

de preconceitos 
que a sociedade vai 

interiorizando, o que é 
pena

Lidamos todos os 
dias com substâncias 

tão perigosas 
como o álcool, as 

benzodiazepinas, os 
calmantes, que a maior 
parte das pessoas tem 
em casa, essas sim são 

perigosíssimas

por Laura Ramos
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Deputada do Partido Socialista (PS), Maria Antónia Almeida Santos sempre defendeu a regulamentação 
da canábis no Parlamento. Além de ter representado várias vezes a posição do PS em Plenário na 
Assembleia da República (AR), a deputada foi também a Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, 
que iria discutir na especialidade a legalização do uso adulto de canábis, caso a AR não tivesse sido 
dissolvida. Agora, os projectos de lei caducam e terão de ser apresentados na próxima legislatura.

Foto: orge Ferreira
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rante a  jurisdição nacional ou internacional. “Freedom 
to farm” proclama essas plantas como bens comuns 
internacionais, como recursos naturais signifi cativos 
que são reconhecidos além dos limites das jurisdições 
nacionais ou internacionais e, como tal, mais uma vez  
são parte do património comum da humanidade. Este 
é um conceito Ético e geral do Direito internacional e, 
portanto, deve nortear as práticas regulatórias actuais. 
Esses recursos devem estar disponíveis para uso e be-
nefício de todos. Além disso, todos temos a responsa-
bilidade de cuidar e proteger o meio ambiente, do qual 
fazemos parte, para as gerações presentes e futuras. 
A sociedade civil global está a desempenhar um papel 
crucial no desenvolvimento e na defesa da liberdade de 
plantar. Junte-se ao nosso movimento! C

A ENCOD, a Coligação  Europeia para Políticas 
de Drogas Justas e Efi cazes, defende a “Liber-
dade de cultivar”. Mas o que é que isso signi-

fi ca? Embora seja considerado algo totalmente normal 
cultivar as suas próprias ervas e vegetais, muitas pes-
soas em todo o mundo são processadas por cultivar 
plantas farmacêuticas e cogumelos para uso pessoal. 
Por vários motivos, é extremamente importante que 
a humanidade não perca o direito de cultivar. A agri-
cultura, o contacto com o solo e 
com as plantas é o que nos tor-
nou quem somos hoje. Ela sus-
tentou sociedades por milénios e 
não podemos permitir que essas 
práticas sejam proibidas, restri-
tas ou controladas. Desta forma, 
os pequenos agricultores devem 
ser protegidos contra práticas corporativas que não 
estão a destruir apenas famílias, mas espécies inteiras, 
cultivares e a biodiversidade em geral. Várias plantas 
são proibidas por lei ou o seu uso é restrito, o que viola 
direitos humanos básicos. Mesmo agora, enquanto al-
gumas legislações nacionais adaptam políticas de acei-
tação ou legalização do cânhamo (Cannabis sativa L.), 
há ainda o debate sobre a proibição de outras plantas, 
como kratom (Mitragyna speciosa) ou Iboga (Taber-
nanthe iboga). 

Muitas plantas foram proibidas ou rigidamente regu-
lamentadas sem qualquer necessidade óbvia de inter-
ferência regulatória, por exemplo a sálvia (Salvia divi-
norum) ou a kava (Piper methysticum). Essas práticas 
regulatórias são prejudiciais para as sociedades, pois 
criminalizam o cultivo e os usos tradicionais e impe-
dem o nosso envolvimento com a Natureza. Embora 
seja discutível qual seria o melhor modelo regulatório 
para a cocaína, nunca houve necessidade de proibir a 
coca (Erythroxylum coca) e os seus produtos tradi-

cionais, como o chá e doces. Para combater vários dos 
desafi os contemporâneos (como o proibicionismo, as 
alterações climáticas ou o desrespeito pelos direitos 
humanos), a ENCOD defende o desenvolvimento sus-
tentável das economias mundiais e políticas agrícolas 
que protejam e favoreçam os pequenos agricultores, a 
produção auto-sufi ciente e modelos de consumo social 
e local, bem como uma política pública que não proíba 
as plantas e substâncias que foram utilizadas pelo ho-

mem ao longo da história e que, 
portanto, podem ser considera-
das como património comum da 
humanidade. A chamada “guerra 
às drogas” é uma guerra contra 
as pessoas, contra as plantas e 
todo o meio ambiente. É um ab-
surdo que em algumas regiões a 

bela fl or da papoila (Papaver somniferum) com as suas 
sementes nutritivas, seja proibida apenas porque o seu 
látex, também conhecido como ópio, é também usado 
para reduzir dores físicas e mentais. Claro que o seu 
consumo elevado e contínuo pode levar a um trans-
torno por uso de substâncias, mas será isso uma razão 
para proibir, emboscar agricultores e encarcerar aque-
les que discordam? Comercializar ópio, como fi zeram 
os ingleses no século 19, é algo que vale a pena criticar e 
talvez até impedir, mas ninguém deve negar essa planta 
à humanidade. O mesmo se aplica ao cânhamo e aos 
produtos contendo THC, que são cada vez mais usa-
dos no contexto médico. A nossa preocupação com o 
impacto das actuais políticas de drogas na sociedade, a 
estigmatização dos utilizadores, juntamente com a dis-
paridade económica e os danos associados ao bem-es-
tar humano de longo prazo, levaram-nos a enfatizar a 
liberdade de cultivo de plantas psicoactivas, que devem 
ser declaradas  “Património comum da humanidade”, 
independentemente das reivindicações existentes pe-

A ENCOD defende o desenvolvimento 
sustentável das economias mundiais 
e políticas agrícolas que protejam e 

favoreçam os pequenos agricultores, a 
produção auto-sufi ciente e modelos de 

consumo social e local

É extremamente 
importante que a 

humanidade não perca o 
direito de cultivar

LIBERDADE
PARA

CULTIVAR

Os cidadãos europeus querem o �m da guerra contra as drogas.

Qualquer cidadão adulto do mundo  deve ter o direito a cultivar 

e possuir plantas naturais para uso pessoal.

Ajude-nos a declarar a Paz! Apoie a ENCOD!

A NOSSA PEQUENA 
QUINTA

CRÓNICA 

por Maja Kohek & Fabian Steinmetz
European Coalition for Just and E! ective Drug Policy (ENCOD)
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TRÊS ANOS PRESO POR LEVAR ÓLEO DE 
CANÁBIS A AMIGO COM CANCRO
Márcio Pereira foi preso, humilhado, contraiu malária na cadeia e, mesmo com a injustiça - ainda tem 
mais 5 anos de pena a cumprir - mantém a tranquilidade e um grande coração.

BRASIL

por Marcus L. Bruno
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Na própria sentença, o juiz Glodner Luiz Pauletto, da 
1ª Vara de Delitos de Tóxicos, do Fórum Criminal de 
Porto Velho, reconheceu que a quantidade apreendida 
era pequena e demonstrou toda a sua ignorância sobre 
a canábis.

“A prisão continua sendo necessá-
ria para garantia da ordem pública, 
sobretudo para evitar que o senten-
ciado continue delinquindo. A quan-
tidade e a natureza do entorpecente 
devem ser valorados negativamente 
tendo em vista que foram aprendidos 
conforme laudo toxicológico cerca 
de 926g de maconha, droga de alto 
poder viciante e destrutivo à saúde 
humana. Se faz importante observar 
que nos casos que envolvem tráfico de drogas, não é 
tão somente o quantitativo, o peso, a ser valorado para 
estabelecer o tráfico".

Já a esposa Fernanda cumpriu apenas quatro dias. 
Pelo facto de o casal ter uma filha criança, a mãe foi 
autorizada a cumprir prisão domiciliar. A mesma sorte 
não teve o pai, que ficou preso de Dezembro de 2018 a 
Setembro de 2021. Foi humilhado pelos polícias e co-
legas de cela, sofreu violações de Direitos Humanos, e 
contraiu malária tendo sofrido várias crises da doença.

"Em três anos, sofremos muitos procedimentos. Pre-
so também tem dor de barriga, tem ataque epiléptico. 
Mas nós só éramos atendidos quando os presos todos 
faziam protestos, porque se não fizéssemos, nos deixa-
vam morrer. Eles nos prendem falando que é uma rea-
bilitação, mas na verdade é uma fábrica de fazer louco. 
Não tem um curso, não tem nada". 

Apesar da injustiça que sofreu, Márcio man-
tém a tranquilidade e o bom coração que o ca-
racteriza. Com uma fala suave, nem um pouco 
movida por ódio ou vingança, ele afirma que tem 
a consciência tranquila e seguirá plantando ca-
nábis para os pacientes da Maléli.

"Eu não sou traficante, trabalho desde os 11 
anos de idade. Nossa vida é muito suada, toda a 
cidade me conhece e sabe que essa condenação 
não é verdade. Tenho a minha consciência limpa. 
Posso ter sido condenado na justiça da Terra, mas 

a de Deus, ele sabe o nosso trabalho. Na verdade, isso 
tudo nos abriu muitas portas, talvez tivesse até sido ne-
cessário. Acabou ajudando muito a gente e vai ajudar 
muito".

A SITUAÇÃO DA CANÁBIS MEDICINAL NO BRASIL
Ao longo dos três anos em que Márcio esteve pre-

so, pouca ou muita coisa mudou na política da canábis 
no Brasil, dependendo do viés optimista ou pessimis-
ta do leitor. Isso porque, apesar de o acesso estar mais 
facilitado, o cultivo continua proibido. O governo do 
presidente Jair Bolsonaro tem na perseguição à canábis 
uma bandeira política. O governante chama opositores 
de “maconheiros” em tom jocoso e já disse repetidas 
vezes que jamais permitirá o cultivo da planta. Por isso, 
os deputados do governo estão a conseguir impedir o 
avanço de um Projecto de Lei que legaliza o plantio 
da canábis por empresas, o PL 399/15. A proposta já 
foi aprovada numa comissão e deveria ir directamente 
para o Senado, mas parlamentares bolsonaristas apro-
varam um recurso, para impedir que ela fosse ao Sena-

do antes de ser votada por todos os 513 
deputados. E não há, sequer, um prazo 
para isso acontecer.

Por outro lado, a Anvisa - um órgão in-
dependente - está a facilitar o acesso aos 
pacientes. Em 2020, autorizou a venda 
de remédios de canábis nas farmácias, 
ainda que importados, e em outubro de 
2021 desburocratizou o processo de im-
portação. Se antes era preciso uma lista 
de documentos para uma autorização, 

que levava de duas a três semanas para ser aprovada, 
agora essa autorização é automática para 249 produ-
tos.

Além disso, em oposição à equivocada do juiz Glod-
ner Pauleto, cada vez mais juízes estão sensibilizados 
para a causa, e o Brasil já tem mais de 500 decisões 
judiciais que autorizam o cultivo individual por pa-
cientes, além de algumas associações, como a Maléli, 
que podem plantar canábis para os seus associados, 
mesmo que o cultivo seja ilegal no país. Hoje, são pelo 
menos quatro ONGs a cultivar e extrair canabinóides 
com o aval da Justiça. Já as associações que plantam na 
chamada “desobediência civil pacífica”, contam com a 
vista grossa da Justiça, que não quer enfrentar a opi-
nião pública ao mandar fechar entidades que atendem 
milhares de famílias, fazendo o trabalho que o próprio 
Estado não faz. C

No  Dia da Liberdade, marcio foi recebido com festa pelos demais colaboradores 
da ONG (arquivo pessoal)

 Márcio e Fernanda (arquivo pessoal)

Cada vez mais, a vigilância sanitária do Brasil 
facilita o acesso aos medicamentos de canábis. 
Recentemente, a Anvisa, análoga ao Infarmed, 

autorizou aos pacientes a importação de 249 produtos 
(244 com CBD e cinco com THC), além de autorizar a 
venda de sete óleos de CBD nas farmácias. Porém, se os 
produtos não forem importados, e dependendo da cor 
de quem os possua, essa pessoa pode apanhar alguns 
anos de cadeia. Foi o que aconteceu 
com o jardineiro Márcio Roberto Pe-
reira, que foi libertado em Setembro, 
depois de passar três anos atrás das 
grades.

“Foi como soltar um passarinho da 
gaiola. Confesso que estou tonto até 
agora. Tem horas que eu até esque-
ço que estou solto. Estou a ter outro 
sabor da liberdade, pois não tem pre-
ço ser livre, estar com a família, saborear um chuvei-
ro quente, uma noite bem dormida. É bom dar valor 
à vida", comemorou o jardineiro, após ser libertado e 
voltar para a esposa e as duas filhas.

Tudo aconteceu porque Márcio levou para um amigo 
em tratamento contra o cancro oito frascos de óleo de 
canábis, mais 100 gramas de flores in natura. O caso 
aconteceu em Rondônia, um estado da Região Norte do 
Brasil.

Márcio Pereira é jardineiro de uma associação de pa-
cientes de canábis chamada Maléli, que fica na cidade 

de Marília, no interior do estado de São Paulo. Na épo-
ca da prisão, a ONG plantava canábis para cerca de mil 
associados de forma “ilegal”, ou como os activistas cha-
mam: desobediência civil pacífica. Naquele mesmo ano 
de 2018, a entidade conseguiu legalizar o plantio das 
suas quase 500 plantas, mas o direito garantido não foi 
o suficiente para o jardineiro ser solto.

No meio desse processo de legalização, Márcio e a 
mulher, Fernanda, partiram de carro 
de Marília rumo à Capixaba, no es-
tado amazônico do Acre, onde vivia 
um compadre do casal. Havia poucas 
semanas, o amigo tinha sido operado 
a um cancro na próstata e o médico 
receitou um óleo de canábis de CBD e 
THC 1:1. A receita era para um produ-
to importado, daqueles que a Anvisa 
permite, mas com o dólar nas alturas 

para os brasileiros, o paciente não tinha dinheiro.
A 200 quilómetros da capital de Rondônia, Porto 

Velho, Márcio e Fernanda foram abordados numa blitz 
da Polícia Rodoviária Federal e acabaram presos em 
flagrante por tráfico de drogas. Apesar da pouquíssi-
ma quantidade de canábis, os agentes chegaram a 926 
gramas de canábis ao incluir no flagrante o peso dos 
frascos de vidro. E ainda inventaram uma nova dro-
ga: classificaram o remédio como “canábis líquida”. Por 
esse crime, foram condenados a sete anos e sete meses 
em regime fechado.

Foi como soltar um 
passarinho da gaiola. 
Confesso que estou 

tonto até agora. Tem 
horas que eu até 

esqueço que estou solto

A ONG plantava 
canábis para cerca 

de mil associados de 
forma “ilegal”, ou como 
os activistas chamam, 

desobediência civil 
pacífica
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A Kosmicare disponibiliza um serviço gratuito de 
drug checking (análise química de substâncias psicoa-
tivas) no seu espaço em Lisboa. Ao fazer a análise da 
composição das substâncias que circulam nos merca-
dos informais de drogas, este serviço permite prevenir 
alguns riscos e evitar alguns danos que resultam da fal-
ta de regulamentação destes mercados. Num contexto 
proibicionista, o drug checking é o único dispositivo 
que permite, às pessoas que consomem drogas, ter co-
nhecimento sobre o real conteúdo das substâncias que 
adquiriram e protegerem-se de riscos resultantes da 
adulteração e incerteza em relação à composição/po-
tência/dose das substâncias que pretendem consumir.

Neste momento, não temos nem ferramentas nem fi-
nanciamento que nos permita testar a canábis que cir-
cula nos mercados informais para usos não-medicinais.  

5 MOTIVOS PORQUE É IMPORTANTE ANALISAR CANÁBIS:

1. A canábis tem cada vez mais THC e a sua potência 
triplicou. O THC é o componente da canábis que 
provoca, além dos efeitos psicoativos, sintomas 
mais indesejados como ansiedade, paranóia e alu-
cinações.

2. Os canabinóides sintéticos já 
provocaram a morte em pelo 
menos 30 pessoas na Europa. 
Nos últimos anos tem sido en-
contrada canábis contaminada 
com canabinóides sintéticos 
(substâncias da família do THC 
produzidas em laboratório). 
Além das mortes têm sido rela-
tadas experiências psicologica-
mente muito intensas do tipo 
psicótico, e outras intoxicações 
perigosas após o consumo de  
canabinóides sintéticos. 

3. A Canábis é a droga ilícita mais consumida em Por-
tugal.  Somos o segundo país da Europa com maior 
taxa de consumo regular de canábis. É imperativo 
que as pessoas que consomem canábis tenham a 
possibilidade de aceder ao seu real conteúdo, por 
forma a prevenir potenciais danos para a sua saúde.

4. Testar canábis é uma forma de reduzir os riscos 
e promover a saúde das pessoas que a consomem.  
Para além de analisar as substâncias, o serviço de 

drug checking disponibiliza aconselhamento es-
pecializado e direcionado ao perfil de cada pessoa 
onde são discutidas estratégias de redução de ris-
cos, práticas de consumo mais seguras e, sempre 
que necessário, promovendo o encaminhamento 
da pessoa para outros serviços especializados.  

5. Ninguém conhece a real composição da canábis 
que circula em Portugal. Como a canábis para fins 
não-médicos não se encontra regulada, é urgente 
monitorizar os mercados informais.  Testar caná-
bis permitirá às pessoas que consomem, às profis-
sionais de saúde e às entidades governamentais ter 
acesso a informação importante em tempo real.  

COMO PODES AJUDAR?
Para podermos adquirir os recursos necessários para 

a análise de canabinóides, precisamos de 15 000* de 
investimento inicial e 10 000*/ano para manutenção 
(dependendo sempre do número de amostras que nos 
cheguem).

Na ausência de um financiamento específico que 
nos permita cumprir este objetivo, toda a ajuda é ne-

cessária! Por isso apelamos a todas 
as pessoas que o possam fazer, que 
contribuam com um donativo (via 
MBWay ou transferência bancária) 
para ajudar a Kosmicare a analisar o 
que se passa nos mercados nacionais 
e contribuir para consumos mais se-
guros. 

O número de donativos aumentará 
com o número de pessoas que tive-
rem conhecimento desta campanha. 
Ajuda-nos na divulgação, passa a pa-
lavra e partilha nas redes sociais.

Da nossa parte, comprometemo-
-nos a continuar a lutar pelos direitos das pessoas que 
procuram estados alterados de consciência, pois acre-
ditamos que têm o direito de o fazer com a maior segu-
rança possível. C

Se precisas de um recibo de donativo envia-nos o teu 
nome, nif e comprovativo de transferência para con-
tact@kosmicare.org

DRUG CHECKING
PORQUE É IMPORTANTE 
ANALISAR CANÁBIS?

por  
KOSMICARE

Para mais informações: 
consultas@kosmicare.org

Ilustrações: D
.R. A

dobe Stock

Testar canábis 
permitirá às pessoas 
que consomem, aos 

profissionais de 
saúde e às entidades 
governamentais ter 
acesso a informação 

importante em tempo 
real

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

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 CBD CONTRIBUI BASTANTE PARA A 
MINHA PERFORMANCE COMO ATLETA”
Filipe Cruz, 22 anos, nasceu na Maia e começou a andar de Skate aos 12. O espírito empreendedor 
leva-o a trabalhar arduamente, não só para concretizar o sonho de ser um skater profissional, mas 
também para levar ao mundo a sua marca de skate boards, a “Clandestina”. Patrocinado pela OG Labs, 
a marca de CBD criada por Mike Wise, Filipe encontra no CBD o segredo para o seu bem-estar e para a 
estabilidade mental e emocional que necessita, além da recuperação física mais rápida, principalmente 
ao nível das lesões musculares.

Mas não só! Filipe usa canábis regularmente, 
desde flores a óleos, pomadas e chás - o skater  
afirma que o CBD contribui bastante para a 

sua performance como atleta. Estivemos com o skater 
na Cannadouro e 
falámos com ele 
para perceber um 
pouco melhor a 
sua relação com 
esta planta. 
Quando é que 
começaste a 
andar de skate?
Eu comecei a an-
dar de skate aos 
12/13 anos. Na 
altura, tinha um 
skate park mes-
mo em frente à 
minha casa, a 10 
metros. Eu moro 
na Maia, em fren-
te à minha casa 
está o Fórum e 
antes de haver 
o skate park o 
pessoal já se en-
contrava lá para 

andar de skate. Até o meu irmão mais velho, que anda-
va de skate, encontrava-se lá com o pessoal e então foi 
meio o meu destino, algo em frente aos meus olhos que 
pudesse agarrar e gostei bastante.
E em relação à canábis, quando é que foi a tua pri-
meira experiência?
Foi cedo e foi com o componente do THC, para aí aos 
14 ou 15 anos. A partir daí sou consumidor de canábis. 
A vertente do CBD foi de há dois anos para cá, quan-
do comecei a ganhar mais interesse, também devido a 
querer aprofundar o meu conhecimento acerca daquilo 
que consumia e das coisas que ingeria. 
És um atleta federado?
Sou, pela Federação Portuguesa de Patinagem. Não é 
que eu goste muito do nome, porque não tem nada a ver 
com skate, mas sim, sou federado. Sou porque para par-
ticipar nos campeonatos, para poder entrar no ranking 
dos Jogos Olímpicos ou até no ranking nacional tenho 
de estar federado. Não é uma coisa que eu goste muito, 
porque acaba por tirar a essência do skate, eu acho, mas 
como é uma coisa que está a aumentar a indústria do 
skate, então faz bem. Cada vez mais ouvimos falar em 
skate, cada vez há mais marcas e patrocinadores a acre-
ditar nesta modalidade. Por isso tem pontos positivos e 
negativos. 
E como é em relação à canábis, não és testado 
quando participas em competições?
Não, não. Por acaso nunca participei em nenhuma com-

petição que tivesse de ser testado. Mas sei que há mar-
cas de CBD que patrocinam certas competições, agora 
a vertente do THC provavelmente não é permitida.
Como é que vais fazer em relação a isso?
Não sei, vou tentar sempre procurar as melhores so-
luções. Também é pesquisar um pouco melhor porque 
às vezes pode não ser aquilo que eu penso. Mas penso 
que não será assim tão problemático, porque esse tabu 
já está a ser quebrado, com o consumo da canábis, en-
tão acho que não vai ser um grande problema. Aqui em 
Portugal não há um preconceito tão grande em relação 
a isso. 
É algo comum no mundo do skate haver pessoas 
que consomem canábis?
Sim, é algo bastante comum, claro. Não são todos, cada 
um tem a sua maneira de viver o skate. Muitas vezes 
as pessoas pensam que por andarmos de skate faze-
mos isto e aquilo, mas não é assim, não foi por andar 
de skate que comecei a fumar canábis. Simplesmente 
acho que nós, skaters, temos uma maneira diferente de 
ver tanto a vida como o mundo à nossa volta e se ca-
lhar não somos tão cépticos em relação a muita coisa. 
Se calhar é por isso que muita gente experimenta, tanto 
canábis como outras coisas.
Há estudos que dizem que a canábis pode afectar 
a capacidade de equilíbrio, como é para ti fumar e 
fazer manobras no skate?
Se fumar muito THC não consigo executar bem as 
manobras e fico ofegante muito fa-
cilmente. Contudo, na vertente do 
CBD já consigo fazer as coisas mais 
focado. Mas já o fiz e há pessoas que 
o fazem, mas eu não gosto muito. 
Então se estiveres em competi-
ções ou num treino mais intensivo 
não fumas antes?
Não, ou então fumo muito antes. Se 
for CBD não tenho problemas, porque não me dá aque-
la chapa, por assim dizer.
De que maneira é que costumas utilizar tanto o 
CBD como o THC? 
O THC costumo fumar, o CBD além de o fumar, tam-
bém o ingiro, através dos óleos e também uso poma-
das. Eu sou patrocinado pela OG Labs, que é a marca 
do Mike Wise, e utilizo os produtos deles. Têm cremes 
para dores, para recuperação, têm óleos para os ani-
mais, que ainda não utilizei, mas hei-de utilizar. Uso 
também o chá e já experimentei o CBG (canabigerol), 
que é outra componente.
E sentes que te ajuda de que maneira?
Eu tomo CBD não só pela estabilidade mental e emo-
cional que me dá, mas também pela capacidade física e 
de recuperação. No skate estamos expostos a bastante 
riscos e lesões, tanto musculares como a nível de ossos 
e articulações, então cuidar dos músculos acaba por se 
tornar uma componente chave neste estilo de vida. O 
CBD tem efeitos analgésicos e anti-inflamatórios que 
aceleram consideravelmente a recuperação dos trei-
nos, contribuindo para o meu desempenho através da 
redução de dores e inflamações, protegendo até contra 

danos gastro-intestinais, fortalecimento dos ossos e 
como auxiliar no tratamento de fracturas. Já fracturei 
duas vezes o pé esquerdo e o CBD foi um grande auxílio 
na recuperação, no controlo da ansiedade e deu-me me-
lhor qualidade de sono. Os cremes ajudam quando me 
magoo, quando é uma coisa localizada, ponho o creme 
e não sinto tanta dor. A primeira vez que experimentei 
fiquei chocado e dei também a colegas meus para expe-
rimentarem, que puderam confirmar que é um alívio 
quase imediato. O skate é um desporto, ou uma modali-
dade, - eu gosto de dizer que é um estilo de vida – muito 
agressivo para o corpo, deixa-nos mesmo exaustos. A 
nível de articulações e ossos, sofremos muito, muitos 
impactos. O CBD foi essencial para me ajudar a manter 
os meus músculos restaurados e ter uma recuperação 

mais rápida. Um dos 
meus principais obje-
tivos no skate, além 
de ser profissional, é 
ter este estilo de vida 
o máximo de tempo 
possível e obter algu-
ma coisa dele, então 
para isso tenho de cui-

dar de mim. 

Que conselhos é que darias aos jo-
vens, tanto em relação ao skate 
como em relação à canábis? 
Eu acho que todas as pessoas devem 
ter as suas experiências e aconselho a 
terem consciência daquilo que estão a 
fazer, informarem-se e, se realmente for 
uma coisa que faça sentido, aí avançar 
e usufruir de todos os benefícios da ca-
nábis. Acho que é uma coisa boa para 
os atletas, relativamente à recuperação 
e à performance, por isso sugiro, pri-
meiro, que se conheçam bem e depois 
usufruam. Em segundo, que nunca dei-
xem de ser vocês próprios, mesmo que 
sintam pressão, e que nunca deixem de 
lutar pelos vossos sonhos. Mesmo que 
ainda haja pessoas com tabus em rela-
ção à canábis, não se deixem afectar! Se 
virem que isso realmente ajuda, então 
tem de ser uma força para vocês. C

FILIPE CRUZ

O CBD foi essencial 
para manter os meus 
músculos restaurados 
e ter uma recuperação 

mais rápida

por Laura Ramos
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Paulo Correia talvez represente aquelas pessoas 
que não têm igualdade de oportunidades, logo à 
nascença. O segundo mais novo de sete irmãos, 

cresceu num bairro social em Espinho, numa família 
com poucos recursos e um pai alcoólico, que lhe batia 
praticamente todos os dias. Aos 10 anos, o pai morreu, 
e, sem grandes alternativas ou vontade de ir à escola, 
começou a trabalhar. Aos 13 anos foi contratado pela 
Soares da Costa, uma das maiores construtoras do país, 
e aí começaram novos problemas: álcool, drogas, HIV e 
dois acidentes que lhe conferiram 80% de incapacidade 
aos 25 anos. Presença assídua em conferências sobre 
canábis, incluindo todas as edições da Cannadouro, 
Paulo garante que foi a canábis que o salvou. Fomos a 
Espinho conhecê-lo melhor e perceber como a canábis 
o tem ajudado ao longo da vida.
Como é que começaram os seus problemas de saúde?
Os meus problemas de saúde começaram quando me 
meti nas drogas e troquei seringas com o meu irmão 
e várias pessoas. Já me tinham mandado repetir aná-
lises em 95 ou 94 e eu não liguei; depois fui internado 
no Hospital, onde me disseram que tinha HIV. A minha 
mãe perguntou ao médico se havia algum problema em 

utilizar as toalhas ou assim, mas não, só objectos cor-
tantes… com o HIV podia estar à vontade, não havia 
problema nenhum.
Onde é que nasceu e cresceu?
A minha mãe veio em 74 de Angola, eu nasci em 75 no 
Porto, mas vim logo para Espinho. A minha mãe tinha 
um estabelecimento e vivemos ali no bairro há 13, 14 
ou 15 anos.
Qual era a profissão dos seus pais?
O meu pai trabalhava na Câmara, no alcatrão. E faleceu 
devido a isso, a inalar fumos e tudo, ele fumava muito e 
também bebia, muito… faleceu cedo, aos 43 anos.
Que idade tinha quando o seu pai morreu?
Ia fazer onze anos. 
Como é que foi a sua infância?
A minha infância não foi nada boa… Tive um padrasto, 
também… Não me dava bem com ele… Depois uma pes-
soa começa a reflectir e até era uma boa pessoa, perce-
be? A minha mãe viveu mais anos com o meu padrasto 
do que com o meu pai.
Quantos irmãos tem?
Éramos sete, duas raparigas e cinco rapazes. Um já fale-
ceu de HIV. Eu estava num hospital e ele estava noutro.

Como era a sua vida em família?
O meu pai bebia muito e nós não podíamos brincar… 
levávamos porrada. Ele nem nos dava um rebuçado, 
nada… Eu, em criança, nunca tive um brinquedo, os que 
recebia eram da Câmara, no Natal. Se estragássemos os 
brinquedos ainda levávamos porrada. 
O seu pai bebia todos os dias?
Sim.
E a sua mãe, protegia-vos?
Sempre! Até à data de hoje, não tenho nada a dizer da 
minha mãe, ajuda-me em tudo. Ela sabe que eu fumo… 
Às vezes chama-me drogado, mas não é… no fundo, ela 
sabe que é para o meu bem. 
O Paulo foi à escola?
Sim, fiz a 4ª classe. Ainda andei no Ciclo, mas faltava 
mais vezes do que ia à escola.
Não gostava de ir à escola?
Não. Queria trabalhar, ter o meu dinheiro, mas ao fim e 
ao cabo, não era para mim, não é? Entregava-o à minha 
mãe, com doze anos ou quê, mas de-
pois, quando tinha quinze, já comecei 
a ficar com muito dinheiro para mim. 
Com que idade é que começou a tra-
balhar?
Com doze anos. Era estofador de au-
tomóveis no Manuel Cavadas, aqui 
na Rua 20. Depois fui para a Soares 
da Costa, como aprendiz de serra-
lheiro, aos 13. Com 13, 14 anos, já tirava cento e tal con-
tos. Só de prémio tirava vinte e tal contos, tanto como o 
ordenado, e depois eram horas extra que eu fazia.
Mas tinha contrato de trabalho?
Na Soares da Costa tinha contrato.
Com 13 anos? Não era considerado trabalho infantil? 
Não deveria estar na escola…?
Não sei… Eles meteram-me. (Acende um charro).
De que maneira é que consome a canábis? É sempre 
fumada?
É fumada. Não tenho um vaporizador, nunca tentei… 
mas hei-de comprar um vaporizador, dizem que se sen-
tem melhor os terpenos, tudo… Vou tentar comprar um 
vaporizador.
Tem dinheiro para isso?
Não tenho, mas vou ter de arranjar.
Quanto é que recebe por mês?
Recebo de pensão 275,30*. Não dá para 
nada. Se for comprar um maço de tabaco 
todos os dias, lá vão os 275*.
Mas fuma um maço de tabaco por dia?
Não… Misturo na erva. 
Então só fuma canábis…
Praticamente. E tenho lá um vaporizador 
de óleo de CBD. A Segurança Social tem-
-me ajudado com a medicação. Eu levo lá os 
recibos e mandam-me o dinheiro. 
A sua mãe ajuda?
Ajuda, ela ajuda. Mas a minha mãe vai fazer 
79 anos… 
E ela importa-se que o Paulo tenha plantas 
em casa? 

Não, então, quando me roubaram as plantas ela tam-
bém ficou lixada… no barraco… Ela quando viu como 
eu fiquei, ai Jesus, andei uns meses que não podia ver o 
gajo, o meu vizinho, não o podia ver… Quando for para 
cima, vou-lhe mostrar o meu barraco… O meu bairro, 
aquilo parece o Aleixo. E por baixo do meu prédio é 

sempre a “pedrar” pessoas, percebe?
Há muito tráfico de droga no seu 
bairro?
Claro que há. Heroína, coca… e é pes-
soal que não consome, está só a ga-
nhar dinheiro.
E ofereceram-lhe heroína quando o 
Paulo queria comprar canábis?
Isso, foi. Se quiser comprar heroína 

ou coca é à porta. 
Que idade é que tinha?
Tinha aí quê… eu comecei a fumar canábis também… 
comecei a beber cedo e depois também fumei. Houve 
uma pessoa no meu trabalho que me apresentou um 
charro: "Oh, por que não?"… E eu experimentei e gostei. 
Depois meti-me no álcool, não é? Bebia muito, sempre 
bebi muito. Depois é que me meti nas drogas… na heroí-
na. Eu trabalhei nas pontes, no Lindoso e em Ferreira 
do Zêzere. A minha mãe tinha whisky na loja para ven-
der e eu já roubava garrafas de whisky quando traba-
lhava na Soares da Costa. E aqueles alentejanos, aquele 
pessoal trazia garrafões de vinho, e era cada “muleta”, 
ai Jesus… Eles bebiam cerveja às 10 da manhã e eu co-
mecei a beber também.

PAULO CORREIA

A VOZ DOS PACIENTES

Aos 46 anos, depois de um passado de dependências e dois acidentes que o deixaram com sequelas 
graves para o resto da vida, Paulo Correia encontrou na canábis não só a porta de saída para o 
álcool e a heroína como também o alívio para as dores que o atormentam diariamente, amenizando 
um pouco o seu sofrimento constante. 

Texto e fotos Laura Ramos

“COM A CANÁBIS CONSIGO ESTAR 
MAIS DISTRAÍDO, RIR-ME MAIS, NÃO 
SOFRO TANTO”

Aos 13 anos Paulo já estava a trabalhar na construtora Soares da Costa.

Se continuar no 
álcool, vou morrer. Se 
fumar umas ganzas, 
ando bem e só me faz 

bem
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Acha que há muito consumo de álcool e drogas na 
construção civil?
Principalmente álcool, há. E mesmo nas praias, ainda 
há um bocado vi, não há polícia. Se é proibido, na via 
pública, consumir álcool… 
O álcool consome-se em todo o lado, é comum, não é?
O álcool é a droga mais acessível que há para uma pes-
soa. Muita gente diz que não, mas é a droga mais barata 
que há. A minha mãe uma vez disse-me para me meter 
no álcool, que saía mais barato. Mas, no fundo, ela sabe 
que o álcool não é nada bom… 
Mas e a heroína, então, como é que 
aconteceu? Já bebia álcool, com que 
idade é que começou a consumir he-
roína?
Aí com 16, 17 anos… Fumada, mas fu-
mei e comecei logo a injectar. Tinha 
um irmão que estava no Porto, depois 
veio para casa da minha mãe e eu partilhei agulhas com 
ele… e ele já devia estar infectado… foi aí. E não foi só 
com ele, foi com mais pessoas que partilhei seringas. 
Na altura, não havia essas carrinhas, nem nada, uma 
pessoa tinha de ir à farmácia e como estava a ressa-
car, queria era desenrascar-se. Eu até com água do rio 
"mandei".
Mas entretanto, teve um acidente e ficou com um pro-
blema na perna, não foi?
Sim, tive um acidente de carro, quando trabalhava em 
Ferreira do Zêzere, na ponte. Eu vinha a dormir, de-
certo… O meu oficial, não sei se adormeceu, espetou-se 
contra um poste do meu lado e estive em coma duas 
semanas, num hospital em Coimbra, depois é que fui 
transferido para Espinho, para ser operado à perna.  
Foi uma recuperação longa?
Não foi muito longa, era novo e recuperei bem. Só que 
agora meto aqui a mão e parece que sinto uma dor, aqui. 
Tenho espasticidade, mas é devido à fractura da coluna. 
E como é que isso aconteceu?
A coluna foi quando deixei as drogas pesadas… meti-me 
no álcool, para não consumir drogas, e andava sempre 
bêbedo. Adormeci em cima de um muro, caí e fui para 
o Hospital de Espinho, de Espinho fui para o Hospital 
de São Sebastião, de lá mandaram-me para Espinho, de 
Espinho mandaram-me para casa embrulhado num len-
çol, e eu com a coluna fracturada… Disse à minha mãe 
que não queria ficar em casa, queria ir para o hospital… 
fui para o Monte da Virgem e só ao fim de duas semanas 
é que me mandaram fazer uma ressonância magnéti-
ca. Acusou dois elos na cervical “ralados” e tive que ser 
operado no São Sebastião. E estive lá um tempo, com os 
ferros a esticar a medula, para depois ser operado. 

Quantos anos tinha?
Tinha 25.
 Aos 25 anos ficou com sequelas para sempre…
Sim, colei dois elos na cervical. Paralisa-me o lado direi-
to todo, não tenho massa muscular, nem consigo abrir 
bem a mão. Ando a fazer fisioterapia e não a consigo 
levantar, não tem força.
E espasticidade? 
Sim, muita, na perna. 
Como é que depois criou esta relação com a canábis?
Porque eu cheguei a certo ponto e virei-me para mim: 

"Se continuar no álcool, vou morrer. 
Se fumar umas ganzas, ando bem e 
só me faz bem". Alivia-me o stress, as 
dores, abre-me o apetite e sinto-me 
muito bem. 
Como é que conseguiu deixar o ál-
cool e a heroína?

Foi com a erva. Com o haxixe também. Mas foi com a 
erva que eu deixei o álcool e as outras drogas. Ia com-
prar ao bairro, porque não tinha plantas, mas agora já 
tenho, para mim, para meu consumo, e já não preciso 
de gastar dinheiro. 
O que gostava de dizer a quem tem responsabilidade 
de legalizar? O Paulo não tem dinheiro para comprar…
Não tenho 150* para dar por 15 gramas. Onde? Nunca 
na vida…
Onde é que costuma arranjar a sua canábis?
A minha canábis? Sou eu que planto, uns pézitos para 
mim.
Mas sabe que isso é ilegal…
É ilegal, mas tenho que plantar, não tenho culpa de ser 
ilegal… Tenho é que olhar pela minha vida!
E se lhe aparecer a polícia à porta?
Oh, só me vai dar prejuízo! Vai-me levar tudo e vou 
chegar ao juiz e ele vai-me mandar para casa… Eu não 
tenho problemas com isso, nunca tive, não sou trafican-
te, é para meu consumo. É pelo meu direito, é para me 
tratar.
O Paulo percebeu então que a canábis lhe faz bem?
Sim, sim, e muito!
E quando falou nisso à sua médica, o que é que ela lhe 
disse?
"Ó Paulo, se vem aqui por causa da canábis, dou-lhe já 
alta!" E eu fiquei assim… parei. Sou obrigado a ficar de-
pendente dos comprimidos. Vieram-me as lágrimas aos 
olhos. Fiquei pasmado.
Acha que ela não teve empatia pelo seu sofrimento ou 
acha que ainda não tem informação para perceber que 
a canábis seria o melhor para si?
Sim, eu acho que ela não deve ter informação ainda. 

Mesmo com a minha médica de família, ela teve uma 
reunião com os outros médicos sobre a canábis e disse 
"Ó Paulo, vou mandá-lo para uma consulta da dor, eles 
é que tratam disso." E quando fui à consulta da dor a 
médica disse "Se veio aqui só por causa da canábis, vou-
-lhe dar alta. Há mais medicamentos para tentar, além 
do Tramadol e o Paracetamol, vamos tentar e depois 
vê-se."
E como se deu com esses medicamentos?
Mal. Vómitos… Eu ia para o café e 
parecia que estava todo tolo, todo 
drogado, não me sentia nada bem. 
Mesmo no estômago, figadeira, tudo, 
não me sentia bem. Dores de cabeça, 
muitas. Não preciso do Tramadol… as 
dores que eu tinha são as dores que 
eu tenho, tomando Tramadol ou não, 
são as mesmas. Com a canábis consi-
go estar mais distraído, não pensar tanto, alivia-me a 
dor e consigo rir-me mais, não sofro tanto.
Tem outro estado de espírito?
Sim, tenho outro estado de espírito, não tem nada a ver. 
Quem diz o Tramadol diz o Diazepam, esses medica-
mentos que eu ando a tomar. 
As plantas que tem em casa, sabe o que cultiva? O Pau-
lo escolhe as suas variedades?
Sim, umas com os níveis de THC altos, mas tenho tam-
bém com CBD, CBN, CBG, terpenos… é erva boa. Não 
uso químicos, só os fertilizantes, mas depois no fim 
lavo a terra, nas duas últimas semanas, só com água.
Assim sabe o que está a consumir, não é?
Sim, claro, é uma coisa que eu planto e sei o que estou a 
consumir. Não há cá nada com bicho, com pesticidas… 
Não meto nenhum pesticida. O insecticida que faço é 
com Super-Pop e vinagre. E resulta!
E agora, aos 46 anos, que objectivos é que tem?
Vou ver se tiro a carta, para ver se compro um carro, 
porque não vou andar toda a vida de bicicleta. Ando de 
bicicleta, é raro caminhar, ando mais de bicicleta.
O que é que gostava de fazer no futuro, além de tirar 
a carta? 
Gostava de ter um trabalho, para me entreter, um tra-
balho informático. Consigo mexer num computador, 
sei enviar e-mails, até tirei um curso do O!ce, tive 
aulas de Powerpoint, Excel… Deram-me 79% de inca-
pacidade. Eles disseram 80% e o médico disse: "79%, 
para o que é, serve". Na altura, era para ver se baixava 
a renda da casa. Depois, ao tirar o atestado multi-usos, 
fiquei sem subsídio de férias e de Natal. Agora tenho 
a pensão de inclusão e não tenho direito. É mais um 
bocadinho, pouco, mas não tenho direito aos subsídios. 
E, além disso, foi-me indeferido um complemento para 
dependência a 100% (eram mais 400*), só por eu estar 
a viver com a minha mãe… Não me deram! Tinha que 
estar a viver sozinho para me darem esse dinheiro. Eles 
fizeram a conta e dá mais do que o limiar de não-sei-
-quê, da pobreza, ou qualquer coisa assim…
E como é que se sente a viver perto do limiar da po-
breza?
Sinto-me mal… Sinto-me triste, não tenho alegria na 

vida. E a minha mãe a sustentar-me, a minha mãe tem 
79 anos… é um bocado complicado estar a viver às cus-
tas da mãe.
Dá-se bem com a sua mãe?
Dou-me bem, mas chateio-a muito… Mas dou-me bem.
Sinto muito que tenha tido pouca sorte…
Eu com 25 anos fiquei assim, estou assim há 21 anos… 
nunca mais fiz nada. Não tenho interesse na vida, só 
faço a medicação para andar aqui, mas não tenho in-

teresses… Se eu tivesse um trabalhito 
para me entreter, ganhar o meu di-
nheiro, para dar algum à minha mãe 
e não estar ali dependente dela, perce-
be? Isso custa…
O Paulo, já por várias vezes, disse que 
não tinha razões para viver… Sente-
-se assim muitas vezes?
Sim, porque eu não procuro uma mu-

lher, também não tenho trabalho, não tenho nada… 
Quem é a mulher que está para sustentar assim um ho-
mem? Eu podia ter uma vida, não é? Mas não tenho. 
Também é do HIV que eu tenho, toda a vida pensei nis-
so, não sei… Pouco interesse tenho.
Mas tem de arranjar… vai arranjando, no seu dia-a-dia, 
não é? Vai fazendo a fisioterapia…
Sim, faço a minha fisioterapia, ando de bicicleta, gosto 
de ir ver o mar… se não estiver lá ninguém, melhor… no 
mar, se estiver sozinho, melhor. C

É ilegal, mas tenho 
que plantar, não tenho 

culpa de ser ilegal… 
Tenho é que olhar pela 

minha vida!

Foi com a erva que 
eu deixei o álcool e as 

outras drogas
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Existe um mito de que só as multinacionais é que 
conseguem investir na canábis medicinal em Por-
tugal… mas estamos aqui com três portugueses, 
que constituíram uma empresa 100% portugue-
sa, conseguiram a licença do Infarmed e já estão a 
produzir. Como é que foi este processo?
SÉRGIO - Foi muito giro, na verdade. 
RICARDO – Tem sido muito divertido. Todos nós tínha-
mos uma vida passada e ela não tinha nada a ver com 
agricultura, com canábis, com óleos, 
com nada disso, e tivemos que fazer 
aqui o nosso "salto de fé". É aquilo em 
que nós acreditamos, a nossa missão 
e a nossa visão. E chegados aqui, com 
o ADN que nós temos e a família que 
conseguimos criar, acho que só temos 
razões para agradecer, todos os dias da nossa vida. Não 
é fácil, mas podia ser pior. 
Como é que a canábis entrou nas vossas vidas?
SÉRGIO - Foi por questões tristes, infelizmente, doenças 
de familiares nossos. Os pais do Ricardo, a mãe da Ma-
rina e a minha avó tinham patologias sem uma cura 
propriamente dita, não tinham um tratamento ou um 
diagnóstico que fosse claro. Então começámos a inves-

tigar, cada um à sua maneira, e demos connosco a ver 
crianças a serem tratadas nos Estados Unidos e no Ca-
nadá com extractos à base de canábis. E arriscámos, 
começámos a mandar vir óleos. No caso concreto da 
minha avó, que tinha leucemia, isso tirou-a da cama. 
Ela era um vegetal com 40kg, que não se alimentava e 
que não vivia. Estava mesmo à beira da morte e foi toda 
uma vida nova. A introdução do CBD tirou-a da cama, 
deu-lhe vontade de viver; a introdução do THC deu-lhe 

mais oxigenação no sangue, tirou-lhe o 
cansaço, deu-lhe apetite, deu-lhe ânimo 
e ela voltou à sua vida normal. Voltou 
às aulas de ginástica, de hidroginástica, 
andava muito zangada com os velho-
tes que não a deixavam ir às aulas de 
canto, porque não sabia cantar, mas ela 

sabia as letras, e estes eram os dramas da minha avó 
na fase final da sua vida. E foi muito por isto que tudo 
começou. Quando chegou 2018 e se regulamentou a 
questão da canábis, abordámos o Infarmed e dissemos, 
muito claramente: "Já fazemos isto para a nossa família, 
agora queremos ser uma empresa." O Infarmed enviou-
-nos um email com todos os requisitos a cumprir na 
altura e partimos daí. 

Foi difícil esse processo com o Infarmed?
MARINA - Demorado, principalmente, e muito criterioso. 
Esta é a vossa primeira colheita?
RICARDO - Para fins comerciais, sim. Já fizemos outras 
plantações aqui, tanto a nível de outdoor como na estu-
fa, mas foi para testes.
MARINA - Tivemos de formar a equipa, aprender com 
cada planta, assimilar processos, afinar as infraestru-
turas, determinar necessidades, validar equipamentos 
e tudo o mais e, portanto, o investimento neste cultivo 
foi exactamente com esse fim.
SÉRGIO - Isto porque também não é fácil encontrar pes-
soal qualificado em canábis. Não há licenciaturas, não 
existem cursos técnico-profissionais, existem as for-
mações online, algumas de qualidade relativamente 
duvidosa e, ao fim e ao cabo, tivemos que montar uma 
equipa, que fizesse parte do ciclo da planta, de A a Z. 
MARINA - Que soubesse identificar pragas, animais be-
néficos para planta e, portanto, cada dia foi uma apren-
dizagem muito importante para o sucesso que se espera 
alcançar.
E aprenderam de raiz a plantar canábis? 
SÉRGIO - Do zero! Nós acreditamos que para saber man-
dar é preciso saber fazer e, portanto, não fazia sentido 
montar uma empresa e não saber fazer a coisa. E foi 
mesmo por aí que começámos: a explorar, a investigar, 
uma semente, duas sementes, uma terra, outro substra-
to, um adubo, um fertilizante, um orgânico, um quími-
co, e chegámos à nossa fórmula, que, infelizmente, no 
início era feita de forma ilegal, devido às contrariedades 
da legislação portuguesa. E se aprendemos a fazê-la de 
forma orgânica e com qualidade para a nossa família, é 
o mínimo que queremos para as outras pessoas, porque 
estamos a produzir um medicamento que alguém irá 
consumir.
Ganharam, então, experiência por força das cir-
cunstâncias.
SÉRGIO - Verdade! Ou era isso e éramos criminosos, ou 
então íamos comprar não-sabemos-o-quê, não-sabe-
mos-onde, ao bairro, e trazíamos um saquinho de oré-
gãos como se fosse um saquinho de canábis, trazíamos 
relva seca a pensar que era canábis com CBD… E isso 
não, de todo! 
RICARDO - Aliás, o nosso problema – e foi assim que nós 
chegamos ao cultivo – começa precisamente por aqui. 
O meu pai e a minha mãe tinham doenças que entra-
vam nesse portfólio e a minha principal dificuldade foi 
"Onde é que eu vou arranjar um produto de confiança, 
que me dê garantias a nível de consumo?" "Bem, vou 
plantar a planta, tentar aprender e pelo menos aí con-
sigo ter garantias da origem e daquilo que eles estão 
a tomar.” O Sérgio também foi confrontado com esta 
dificuldade e daí termos começado, por necessidade, a 
cultivar, a conhecer, a plantar e pronto, já lá vão alguns 
anos. Depois, como é óbvio, fruto deste estudo e desta 
exploração, acabámos os dois por ganhar aqui um cari-
nho e uma paixão à planta e a toda a sua potencialidade, 
tanto que, em tom de brincadeira, muitas vezes dizía-
mos: "Um dia que legalizem isto em Portugal, vamos vi-

rar agricultores." A partir de 2018, com a legalização da 
canábis medicinal, isso permitiu-nos concretizar esse 
sonho e chegar até aqui. 
Qual foi o investimento que fizeram?
MARINA - O investimento em termos humanos é total, 
100% ou 1000%. A nossa entrega é diária e muito pro-
funda. O investimento monetário, pois, é significativo 
face às estruturas que temos e são valores considerá-
veis.
SÉRGIO - O número concreto preferimos não dizer, mas 
está acima de um milhão de euros. Isso podemos dizer, 
sem segredos. 
E como é que conseguiram esse milhão de euros? 
RICARDO - Nós recorremos a várias ferramentas. A nos-
sa ideia não era só arranjar um investimento, mas preci-
sávamos também de constituir uma equipa de trabalho, 
porque o dinheiro, por si só, não faz nada. Recorremos 
a fundos que se podem dizer comunitários e, entretan-
to, conseguimos, junto de um parceiro, uma instituição 
bancária, a abertura para nos financiar, além do finan-
ciamento particular.
SÉRGIO - Nós temos uma condicionante: somos cultivo 
de canábis. Se nós tivéssemos um braço estendido para 
a parte da extracção, da purificação, aí entravam ou-
tras componentes, tecnológicas, de inves-
tigação e de desenvolvimento, que 
alavancavam o ir buscar outros 
capitais comunitários. Como 
não temos, isso invalidou 
também, de certa forma, a 
nossa actividade para essas 
candidaturas. 
RICARDO - Também acabou 
por dificultar, e não é men-
tira nenhuma, o facto que 
nós gostávamos, indepen-
dentemente do investidor, 
de manter a nossa essência, a 
filosofia e a estratégia com que 
o projecto foi desenhado… e poder 
aportar a bandeira de Portugal neste pro-
jecto a 100% também era algo que nos deixava orgu-
lhosos. 
Esta é uma aldeia muito pequenina, vocês senti-
ram-se acolhidos pela população?
SÉRGIO - Ao princípio houve um bocadinho de resistên-
cia, pelo facto de não sermos “filhos da terra”… Mas as-
sim que as pessoas perceberam o que é que estávamos 
aqui a fazer e o que pretendíamos, a coisa começou a 
desmistificar. E, também, quando arrancámos com a 
equipa de segurança, curiosamente,na sua maioria, for-
mada por locais, acabou por haver aqui um espalhar da 
mensagem, que foi muito favorável para nós.
MARINA - Sentimo-nos acolhidos com carinho por 
parte de todos. A ligação com os moradores é muito 
simpática, são pessoas que passeiam aqui à volta das 
instalações e têm sempre uma palavra de deferência 
connosco. É bastante agradável, realmente, a relação 
que estabelecemos com os locais. C
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São uma das poucas empresas 100% portuguesas a ter licença para a produção, cultivo e 
exportação de canábis para fins medicinais. A Pure Healing obteve a licença do Infarmed no 
passado mês de Agosto e já criou 13 postos de trabalho, com perspectivas de crescimento para a sua 
plantação de 5 mil m2, perto de Alcácer do Sal. Visitámos a plantação da Pure Healing e falámos 
com os três responsáveis da empresa, para ficar a conhecer um pouco mais da sua história e de 
como chegaram até aqui.
por Laura Ramos

“O DIA QUE LEGALIZEM ISTO EM PORTUGAL, 
VAMOS VIRAR AGRICULTORES”

Já fazemos isto para 
a nossa família, agora 

queremos ser uma 
empresa

Sérgio Neto, Ricardo Morais e Marina Penim fundaram a Pure Healing em 2018. Foto: Laura Ramos

Foto: Sérgio N
eto
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Aleister Crowley (1875#1945) fi cou conhe-
cido pela sua infl uência em bandas como 
Celtic Frost ou Iron Maiden. E, também, pela 
sua relação com Fernando Pessoa. Em 1930, 

numa viagem a Lisboa para conhecer o poeta, 
Pessoa ajudou Crowley a encenar a sua 

morte, dando lugar à notícia “Escritor 
inglês desaparece deixando uma carta 

misteriosa” (Diário de Lisboa, 28 
de setembro de 1930) e o início 
da farsa modernista pré-fake 
news “Mistério da Boca do Infer-
no”, materializada num livro de 
Pessoa com o 

mesmo nome. 
Crowley, herdeiro 

de uma fortuna, fi -
cou conhecido por ser 

ocultista, escritor, alpinista, 
jogador de xadrez e pintor. Menos co-
nhecida é a sua faceta de psiconauta. 
Durante décadas, Crowley experi-
mentou várias drogas, tendo sido um 
dos primeiros ocidentais a explorar o 
potencial dos psicadélicos em rituais 
dionisíacos.

Pelos diários de Crowley percebe-se que começou a 
experimentar com o extracto de peyote (Lophophora 
williamsii) produzido pela farmacêutica Parke-Davis, 
em 1907. A prática de consumir mescalina em rituais é 
milenar, tendo origens na zona mais a sul da América 
do Norte e México, onde os cactos peyote são autócto-
nes. Os primeiros povos deste continente mantêm, até 
hoje, uma ligação muito próxima com a mescalina. A 
cerimónia começa com a apanha dos cactos, conhecida 
como A Caça, podendo levá-los a percorrer 350 Km a pé 
pelo deserto. Depois, vestidos a rigor para a cerimónia, 
viajam ao som de tambores durante as mais de 12 horas 
que dura o efeito. A mescalina é considerada um psica-
délico clássico, com efeitos em muito semelhantes ao 
LSD ou à psilocibina. O interesse no ocidente só surgiu 
após Arthur He+  er, um conhecido farmacologista ale-

mão, ter ingerido peyote e ter fi cado obstinado em des-
cobrir a molécula responsável por provocar tais efeitos 
extraordinários. Após He+  er extrair, isolar e identi-
fi car a mescalina como a principal responsável pelos 
efeitos, muitos cientistas se aventuraram a experimen-
tar o misterioso cacto com a justifi cação do interesse 
científi co. Mas Crowley foi dos primeiros a assumir 
uma postura de explorador. No texto "The Drug" (pu-
blicado originalmente na revista "The Idle", em 1909), 
uma história supostamente fi ccional descreve a visita a 
um amigo, que tomava como pacato, até descobrir que 
este operava um laboratório de alquimia secreto onde, 
por meios ocultos, tinha criado um licor que produzia 

“visões estranhas”. Depois de ingerir 
o licor, o narrador mergulha numa ex-
periência de êxtase celestial – euforia, 
visões – e do inferno – loucura e de-
pressão. Estarei louco? – pergunta-se 
sucessivamente. Este narrador é pro-
vavelmente inspirado na experiência 
de Crowley, assumidamente obcecado 
pela busca incessante de experiências 
místicas e pela relação entre  êxtase 
religioso e rituais sexuais. A droga 
em "The Drug" nunca é nomeada, mas 

muito provavelmente seria mescalina. A tese “The Cac-
tus and the Beast: Investigating the role of peyote in the Ma-
gick of Aleister Crowley” (Patrick Everitt, 2016) postula 
a teoria do papel central da mescalina no nascimento 
da "Thelema", fi losofi a religiosa desenvolvida por Cro-
wley: Fazes o que tu queres, há-de ser o todo da Lei. O amor 
é a lei, amor sob vontade.

Tudo isto se passou quase 50 anos antes de Aldous 
Huxley ter experimentado 400 mg de sulfato de mesca-
lina, que o levaram a escrever o ensaio seminal “As Por-
tas da Percepção" (1954). Desde aí a mescalina tornou-se 
um mito. Apesar dos cactos serem fáceis de cultivar 
e muito resistentes, crescendo em condições agrestes 
sem grandes cuidados, são difíceis de transportar, aca-
bando por não se converter num hit psiconáutico. Ain-
da assim, a mescalina extraída dos cactos ou sintetiza-
da em laboratório foi estando pontualmente disponível 
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Depois de ingerir 
o licor, o narrador 
mergulha numa 

experiência de êxtase 
celestial – euforia, 

visões – e do inferno 
– loucura e depressão. 

Estarei louco?

MESCALINA
A MÃO VISÍVEL NO OCULTO

PLANTAS DO MUNDO

por Daniel Martins 
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no Ocidente. Hunter Thompson escreveu no eléctrico 
“Fear and Loathing in Las Vegas” (1971), um texto biográ-
fi co, onde conta as suas experiências narcóticas como 
jornalista Gonzo, "Good mescaline comes on slow. The fi rst 
hour is all waiting, then about halfway through the second 
hour you start cursing the creep who burned you, because 
nothing is happening…  and then ZANG!". As três horas de 
espera pelos efeitos fazem muitos psiconautas duvidar 
das possibilidades da mescalina. Crowley e Huxley de-
ram-nos a motivação sufi ciente para esperar. C

 Desde aí a mescalina tornou-se 
um mito. Apesar dos cactos serem 

fáceis de cultivar e muito resistentes, 
crescendo em condições agrestes 

sem grandes cuidados, são difíceis 
de transportar acabando por não se 

converter num hit psiconautico
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Há quanto tempo tiraste a canábis do armário?
(Risos) Eu nunca a tive no armário, para dizer a verda-
de. Sei lá, o meu relacionamento com a canábis já tem 
mais de 30 anos, já vem de um tempo em que essa ex-
pressão “armário” até tinha sentido, porque o consumo 
era ilegal, e então obrigavam-nos a viver de uma forma 
mais clandestina. Hoje em dia podemos estar um pouco 
mais à vontade. Não é que seja legal, mas o consumo foi 
descriminalizado e isso foi um avanço muito grande em 
termos de leis, por variadíssimas razões, porque quan-
do falo de canábis não falo só em fumar uns charros, 
porque a canábis vai muito além disso. Então, a des-
criminalização não foi só boa para as pessoas poderem 
fumar uns charros, mas também para libertar o siste-
ma judicial de processos ridículos de pessoas que eram 

apanhadas com um bocado de haxixe ou canábis no 
bolso, para tirar sobrecarga às prisões, porque acabava 
por haver muitas condenações. Então, o “tirar a caná-
bis do armário”, hoje em dia, signifi ca que podemos dar 
mais a cara pela causa, sem sermos tão assediados pelas 
autoridades. 
De onde vem o teu nome artístico?
Esta geração nova já não sabe, mas o nome BEZEGOL 
vem da canábis. Chamam-me BEZEGOL desde que eu 
me lembro que sou gente, naquele bairro onde nasci, no 
Porto. Na altura usava-se muito esse termo e eu apa-
nhava os mais velhos a perguntar se tinham “bezegol” 
ou se havia alguém com “bezegol” e eu achei piada à 
palavra. Era muito puto e comecei a usar o termo, che-
gava ao pé do people e dizia: “então, o bezegol, já está 
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“Tenho muito a 
agradecer à planta, 
tem-me dado muita 
inspiração”

O nome pelo qual é conhecido “desde que se lembra de ser gente” veio da canábis, da gíria do Porto, onde 
a “ganza” ou o haxixe também são conhecidos como “bezegol”. Nascido e crescido no Bairro da Pasteleira, 
no Porto, BEZEGOL não tem qualquer problema em falar sobre a sua utilização de canábis e, durante a 
4ª Edição da Cannadouro, contou-nos como surgiu o seu nome artístico. O nome verdadeiro? Nem nos 
lembrámos de perguntar, porque, afi nal, o que é que isso interessa? O BEZEGOL é o BEZEGOL!

TIRA A CANÁBIS DO ARMÁRIO

Entrevista: Laura Ramos
Fotos: Deck97

B E Z E G O L

resolvido isso?” E eles achavam piada, porque eu era 
muito puto. “Ah, tu nem sabes o que é isso”, diziam eles. 
Mas eu estava sempre a dizer, até que, quando dei por 
ela, eu estava a chegar e eles já começavam: “Olha, vem 
aí o Bezegol!” Foi o apelido que me puseram, mesmo em 
puto. Então a canábis acaba por ser uma cena que vive 
comigo desde sempre. 
Como é que vês a situação actual da canábis em 
Portugal?
É fi xe ver estas emoções todas do aparecimento do 
CBD, dos desenvolvimentos que a canábis está a ter… 
Continuo a achar um bocado ridículo, ainda, haver este 
discurso por parte das autoridades, que tem muito peso 
na legalização (ou não) da canábis, e ouvir estes discur-
sos de que não há estudos sufi cientes…Em menos de um 
ano apareceram vacinas para a Covid, esta planta anda 
aqui há cinco mil anos e ainda não houve tempo para 
fazer estudos? Não se percebe muito bem. Por exem-
plo, a legislação para o CBD sem THC, que não é clara… 
como é que de repente aparece erva nas farmácias, com 
um preço que é inacessível aos 
doentes? Na embalagem está lá 
escrito que, depois de aberto, dura 
10 dias. Se uma embalagem custa 
150*, quem tiver que a consumir 
terá de o fazer em 10 dias, vai gas-
tar 450* por mês! É fi xe que te-
nham legalizado, para os médicos 
poderem receitar em certos casos; 
não é fi xe a forma como estão a 
fazê-lo, porque acabam por atirar 
areia para os olhos, as coisas não estão explicadas como 
deve ser. Os Media cá ainda funcionam muito na base 
da demonização, mas se for preciso, no mesmo canal 
em que demonizaram também passa um reclame a re-
comendar o uso de canábis. Há uma hipocrisia muito 
grande nos Media. É claro que também são os lobbies 
que pagam isso e que fazem com que isso aconteça, mas 
acho que era preciso — e acho que a CannaDouro faz 
esse trabalho —, ajudar as pessoas a compreender por-
que é que as coisas acontecem da forma que acontecem. 
Em que bairro é que cresceste?
Na Pasteleira.
Esse é um bairro típico aqui do Porto?
Mega típico. (risos)
E foi aí, então, que tiveste o primeiro contacto com 
a canábis?
Sim, claro, no bairro.
Ainda nem sabias o que era! Quando é que… 
Aí já sabia o que era! (Risos)
E como foi a tua primeira experiência com canábis?
Já nem posso dizer, exactamente, que me lembro, por-
que lá está, eu tenho quase 50 anos e teria os meus 13 
ou 14, já foi mesmo há muitos anos. Eu lembro-me que, 
para nós, era o normal, tínhamos ali os amigos todos 
mais velhos, um gajo roubava ao irmão que tinha em 
casa ou pedia-lhe, depois metia-se ali na cave a fumar 
um charrito com os amigos. Depois tínhamos ali aque-
las horitas que era para não entrar em casa com os olhos 

vermelhos, porque se 
não os velhotes topa-
vam. Mas eu comecei 
a fumar haxixe, que 
era o que havia naque-
la altura. Para te dizer a 
verdade, o primeiro con-
tacto com a fl or já foi muito 
mais velho, só quase no fi m do 
século é que comecei a ter acesso 
e a arranjar weed em condições.
De que forma é que  a canábis te ajuda?
A melhor coisa que te posso dizer acerca da canábis é 
que comigo funciona como um estabilizador. É aquele 
ritual que eu já sigo há muitos anos e com o qual me sin-
to bem. Não gosto de consumir canábis para andar feito 
tonto ou para andar perdido. Como algumas pessoas da 
minha idade recorrem a medicações para regular isto 
ou aquilo, eu até hoje tenho encontrado isso na canábis. 
E tenho muito a agradecer à planta, tem-me dado muita 

inspiração, ajudou-me a escrever. 
Tenho pelo menos cinco álbuns 
que escrevi sob a infl uência dela.
Pois, eu ia-te perguntar isso, 
como é que a canábis entra no 
teu processo criativo?
Honestamente, entra em tudo na 
minha vida, porque eu acordo e 
fumo (sou um wake and bake), en-
tão a canábis infl uencia tudo. Na-
turalmente, fi co um pouco mais 

pausado, e às vezes estou horas seguidas a escrever, 
depois volto a fumar um e a inspiração volta. O meu 
relacionamento com a canábis é muito pacífi co, nunca 
me criou transtornos, nunca senti que a canábis me fi -
zesse andar para trás em algum aspecto da minha vida. 
Até agora, a minha relação com a canábis tem sido a 
melhor.
Tens noção que a maioria das pessoas não conse-
guiriam perceber isto…
Sinto pena, porque ainda há uma espécie de estigma 
para muitas pessoas que não estão dentro disto e par-
tem para aquele julgamento fácil, porque lhes foi incuti-
do estes anos todos, por parte das autoridades, que a ca-
nábis era má e prejudicial. É claro que também não vou 
estar aqui a dizer que se deve pegar na canábis e dar-se 
às criancinhas. É tal como o vinho, nós somos uma terra 
de vinho e eu sou contra dar vinho a menores, porque 
não é a altura certa, não vai contribuir para o seu desen-
volvimento. A canábis deveria ser encarada da mesma 
maneira, com bom senso e responsabilidade. É preciso 
educar as pessoas, em vez de dizer que é uma coisa má e 
que ainda não há estudos… isso já é uma conversa gasta 
e cada vez se prova mais, mesmo com revistas como a 
CannaDouro, que a canábis não é esse mundo diabólico.
Já disseste que és um assumido wake & bake. Fazes 
períodos de abstinência, sem fumar, ou já fumas 
diariamente há muitos anos?
Não, de vez em quando é preciso parar um bocadinho. 

É fi xe que tenham 
legalizado, para os médicos 
poderem receitar em certos 

casos; não é fi xe a forma 
como estão a fazê-lo, porque 
acabam por atirar areia para 

os olhos
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Há alturas em que fumo menos, em que ando mais ocu-
pado, se ando em estúdio, ou na ofi cina (tenho uma ofi -
cina onde trabalho em ferro), e não sou aquele gajo que 
tem de parar para ir fumar, nem nada disso. Aguento 
perfeitamente uma tarde ou uma manhã inteira sem 
fumar. Se calhar, em altura de férias, fumo mais, mas 
não tenho uma dose nem uma medida. Também depen-
de da fl or que tiver na altura, há umas que me põem 
mais em baixo, então guardo para quando vou dormir. 
Gosto de jogar com as índicas e as sativas, consoante o 
mood em que estou.
É também conforme o teu estado de espírito?
É, e também já fumo há tantos anos… acabas por ter a 
cena contigo, já te auto-regulas. Depois a canábis tem 
isso, não é como os comprimidos, que quando tomas 
demais tens de os ir vomitar, se sentes que estás a fi car 
chapado demais páras de fumar.
Fumas só ou também gostas dos comestíveis?
Os comestíveis eu não gosto de 
usar muito. Às vezes, por brinca-
deira, um amigo que tenha feito 
dá-me e claro que provo, mas os 
comestíveis têm um problema que 
é: eu não controlo bem quando 
eles se vão activar. Às vezes estás 
a comer um à uma da tarde e de-
pois às cinco é que aquilo te bate 
e estás, tipo, numa reunião… é um 
bocado chato. Não é uma coisa que faça muitas vezes. 
Mas gosto, por exemplo, de vaporizar.
Também te ia perguntar sobre isso!
Sim sim, e ajudou-me a largar o tabaco, porque fumava 
muitos cigarros e felizmente hoje já não fumo� tabaco�.
Mas só vaporizas a canábis ou ainda fumas?
Fumo, gosto de fumar. E gosto de vaporizar, mas a 
fumar sinto o sabor da planta, para mim não há nada 
como fazer um bom charro à moda antiga.
E misturas tabaco ou não?
Depende, às vezes misturo. A nicotina acaba sempre 
por estar no sistema e nós acabamos sempre por ter 
aquela traça. Sou dessa geração que fumava haxixe, 
misturado no tabaco, e foi isso que acabou por me vi-
ciar na nicotina. Eu fumava tranquilamente dois maços 
e hoje não fumo nenhum. Sou capaz de gastar 3 cigar-
ros no dia inteiro. E sinto isso nos pulmões, mesmo a 
cantar. Antes sentia-me mais preso e agora sinto-me 
muito melhor.
Tu és um artista e já fi zeste parcerias com canto-
res muito conhecidos. Alguma vez sentiste algum 
estigma por parte de alguém nesse meio?

Há uns anos, sim, de certeza. Havia casas que não 
deixavam pôr o meu nome à porta, aqui no Norte: 
“Tu és maluco, vem já a polícia aqui chatear, estar a 
pôr nome de droga”, diziam eles. Faziam um fi lme…
Mas isso só aqui no Norte, porque em Lisboa nin-
guém sabe o que signifi ca Bezegol!
Sim, mas estou a falar de há vinte e tal anos. Às vezes 
diziam que era porque atraía ganzados, mas a maior 
parte das pessoas nem se apercebe do que quer dizer 
e a minha carreira não se resume a ser ‘ganzado’ ou 
a fumar canábis, como é óbvio. Mas continua a haver 
situações em que te põem lá fora porque estás a fumar 
um charro, isso no mundo da música acontece a paco-
tes. Há pessoas que dizem, a rir-se: “Ah vem aí o BE-
ZEGOL já vai fi car aí o cheiro”, uma piadita, que me 
estou a cagar… Não sou hipócrita, não sou aquele gajo 
que está aqui a dar a entrevista e depois vai ali atrás 
comprar um grama de coca para cheirar logo à noite 

no club. Mas hoje em dia isso já 
está bem mais diluído. Felizmen-
te, os palcos em que a gente toca 
costumam ser ao ar livre, tens um 
backstage só para ti.
Tu fumas em qualquer lado 
tranquilamente?
Respeitando o espaço onde estou, 
sim, claro. Mas não gosto de ir 
por Santa Catarina abaixo a fu-

mar, porque lá está, isso é o que eu chamo de bandeiras 
desnecessárias. A necessidade de uma pessoa fumar 
canábis não pode ser assim tão forte que não aguente 
chegar a um sítio mais resguardado. Por isso, não fumo 
em qualquer sítio, mas se estou numa esplanada onde 
dizem que posso fumar, aí é claro que não tenho pro-
blema em dar a cara como fumador. Agora dar a cara 
como agitador… acho que isso não resolve nada. Neste 
movimento não é de agitadores que precisamos.
Do que é que precisamos?
Precisamos mesmo é disto (Cannadouro)! De mostrar 
as coisas com pés e cabeça. Falar com o senhor Goulão, 
que tem sempre tanta coisa a dizer quando vai à tele-
visão, a dizer que isto é o demónio e que vai arrasar 
famílias… Estamos num país que consome demasiado 
Xanax, antidepressivos e esse tipo de coisas, que estra-
ga a cabeça ao pessoal. Tenho amigos da minha idade 
que têm de tomar comprimidos para dormir ou para 
andarem fi xes durante o dia, quando sabemos que a 
canábis resolve muitos desses problemas, sem causar 
dependência. A canábis não é esse vício. C
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O meu relacionamento com 
a canábis é muito pacífi co, 

nunca me criou transtornos, 
nunca senti que a canábis me 

fi zesse andar para trás em 
algum aspecto da minha vida
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