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MAIS DE 20 ANOS DEPOIS do aparecimento das primeiras lojas que 
comercializam parafernália para o cultivo e utilização de canábis em 
Portugal, propomos olhar para estas lojas como locais de informação e 
como actores e intervenientes na mudança e na maneira como a sociedade 
portuguesa olha para a canábis.

Somos obrigados a reconhecer o papel histórico dos responsáveis pe-
las growshops portuguesas, pelo facto de terem fundado estas lojas onde, 
além da venda de produtos, se fornece informação num ambiente seguro 
e sem preconceitos.

É nas growshops que, há mais de duas 
décadas, quem quiser pode obter informa-
ção e até formação básica relativamente 
ao auto-cultivo, permitindo assim fugir à 
compra em ambientes clandestinos. 

Relativamente à redução de riscos na 
utilização de canábis, também têm pres-
tado um serviço de louvar, pois comercia-
lizam produtos criados especificamente 
para a canábis, como por exemplo filtros 
mais longos e de várias camadas, que arrefecem o fumo, ou, no topo da 
lista, vendem vaporizadores, alguns dos quais verdadeiros dispositivos 
médicos, permitindo não só reduzir a temperatura do fumo inalado como 
eliminar a utilização de tabaco e o papel das mortalhas.

No entanto, nos anos mais recentes, destacamos como o maior gesto 
em prol da canábis e da sua utilização terapêutica o facto de terem sido 
estas lojas as responsáveis pela introdução e venda de diversas formas de 
CBD em Portugal, quer ao balcão, quer através de venda online.

Assim, dada a quase inexpressão actual do “associativismo canábico”, 
o papel desempenhado pelas growshops tem sido mais importante ainda.

Nesta edição da Cannadouro Magazine expressamos o nosso reco-
nhecimento ao André, ao Alberto, à Carla, ao Jerónimo, João, ao Pablo e 
ao Paulo, que foram pioneiros numa indústria com regras difíceis. 

Juntos seguimos “rumo à legalidade da canábis!” 
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por Luís Torres Fontes com João Carvalho
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Apartir de 1935, em pleno regime sa
la zarista, o Ribatejo foi pal co de um 
episódico renascimento da cultura do 

cânhamo industrial em Portugal, cujo auge se 
deu durante a Segunda Guerra Mun dial. Na 
comunicação PróCâ nha mo, proferida em 
1942, o enge nheiro agrícola Antu nes Júnior 
explica que a reintrodução do cânha mo em 
Portugalsedeveuprincipalmenteaos“confli

tos in ter nacionais que antecede
ram a Segunda Guerra Mun dial, 
so bre tu do o que opôs a Itália à 
Abissínia, porque por efei to das 
sanções económicas aplica das 
à Itá lia, em 1937, en tão se gun do 
pro dutor mun  dial [de câ nha mo], 
e os elevados preços pra ti cados 
pela Es pa  nha, a impor ta ção atin
giu pre ços proi      bi ti vos pa ra a in
dús tria por tu guesa”.

Em Portugal, a rea ni mação da 
ca nha micultura deveuse fun da
men tal mente à designada “Campa
nha da Pro dução Agrí cola”, pro mo
vida pelo Minis tério da Agri  cul tura 
e exe cutada pelas Brigadas Téc
nicas da Di rec  ção Geral dos Ser vi
ços Agrí  co las, as quais plantaram 

as pri  meiras sementei ras experimentais no Ri
batejo em 1935. Esta campanha contava com a 
colabora ção da Compa nhia Na cional de Fiação 
e Teci dos de Torres No vas, que se com prometeu 
a adqui rir a totalidade das ne ces si da des do mer
cadoportuguêsemtermosdefiosdecânhamo,
ou seja, entre 400 e 500 tone la das por ano.

À época, o regente agrícola Celestino Graça 
destacouse pe lo entusiasmo com que promo
veu a cannabis, nomeadamente em A Cultura 
do Cânhamo (1943), que inaugurou a presti
giada co lecção de livros agrícolas “A Terra e 
o Homem”. Referindo as “óptimas condi ções 

que em Portugal existem para a cultura do 
cânhamo” e os “resultados eco nómicos com
pensadores do trabalho intenso que a mesma 
reclama”, Celestino Gra ça considera que de via 
apostarse so bretudo na re gião ri batejana, “à 
qual, por natu reza, está destinado o pa pel de 
verdadeiro so   lar do cânhamo em Por tugal”.

 Em “A Cultura do Câ nhamo”, Celestino 
Gra ça enu mera as inúmeras utilizações da 
fibradacannabis: “cabosparaembarcações,
toldos de va gões, encerados, barracas de 
campa nha, sacaria da me lhor qualidade, e 
para to das as aplicações, panos para a apa
nha da azeitona, malas para condução de 
correspondência, passa deiras, pano para re
vestimento de m̒aplesʼ e cadeiras de viagem,
man gueiras, lonas, velas de fragatas e res
pectivacordoaria,redesefiosdepesca,etc.,
etc. Além disso, podem confeccionarse com 
ocânhamotecidosmaisoumenosfinos,con
formeaqualidadedafibraempregada,como
sejam: panos para cozinha, toalhas demão,
guardanapos, tecidos para carpetes, tecidos 
grosseiros para vestuário, etc. […] nas casas 
delavourapodeaplicar-seafibradecânhamo
na confecção de vários artigos da maior utili
dade. As redes para a condução de palha, as 
sogas, as prisões para mangedoura, os cabres
tos ou cabeçadas para gado, as cordas, e mui
tos outros objectos de utilidade agrícola são 
de fácil fabrico e de incomparável duração”. 
Celestino Graça acrescenta ainda que “[p]or 
efeito das culturas experimentais realizadas 
foramlhe reconhecidas capacidade de lim
pe za contra as ervas daninhas, ocupação de 
mãodeobra, regularizando a cri se de traba
lho existente nessa altura no Ribatejo, possibi
lidade de ser praticada em terrenos em que a 
primeira sementeira doutra cultura se per
dia com as inundações e, especialmente, 
o facto de ser remuneradora”.
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O Ministro da Saúde alemão, Karl 
Lauterbach, anunciou ontem novas 
medidas sobre a assistência médica 
na Alemanha, onde incluiu a lega-
lização do uso adulto de canábis no 
país, de acordo com o jornal Spiegel. 
Lauterbach disse ao Handesblatt, que 
mudou de ideia sobre a canábis nos 
últimos dois anos. “Sempre fui um 
oponente da legalização da canábis, 
mas revi a minha opinião há cer-
ca de um ano”. O Ministro da Saú-
de acredita agora que os perigos da 
ilegalidade superam os perigos da 
reforma “recreativa”. Surpreenden-
temente, Lauterbach surge em con-

tra-corrente, num momento em que 
praticamente todos os partidos da 
coligação queriam adiar a discussão 
sobre a legalização da canábis. Ape-
sar deste assunto ter sido destacado 
na plataforma eleitoral que colocou 
a coligação no poder, durante mui-
to tempo tentou-se atacar a tomada 
de medidas. Mas, recentemente, os 
três partidos parceiros da coligação 
começaram a apoiar publicamente 
a ideia do cultivo doméstico como 
parte da lei de reforma inicial, em 
parte como resposta às dificulda-
des de acesso à canábis medicinal 
por parte dos pacientes. Segundo o 

Spiegel, o processo para a legalização 
controlada de canábis deverá come-
çar com várias discussões técnicas 
entre o comissário federal de drogas, 
Burkhard Blienert, e especialistas 
nacionais e internacionais. “Um pro-
jecto de lei deverá seguir no segundo 
semestre do ano”, explicou o Minis-
tro. A coligação quer introduzir uma 
“venda controlada de canábis para 
adultos para fins recreativos em lojas 
licenciadas”, conforme declarado no 
acordo de coligação.

NotÍcias

A EXPORTAÇÃO de canábis em 
Portugal aumentou 566% em 2021, 
segundo o JN. “A quantidade de flor 
seca com teor de humidade igual ou 
inferior a 10% exportada em 2021 
chegou às 30 toneladas”, superando 
as 4,5 de 2020, num crescimento de 
quase 600%. De acordo com o jor-
nal português, “o valor das exporta-
ções deverá ser superado este ano, 
já que só entre Janeiro e Fevereiro 
foram feitas vendas de 10 toneladas 
de canábis” a partir de Portugal. 
Actualmente, a quase totalidade 

da produção das 18 empresas auto-
rizadas a cultivar em Portugal vai 
para exportação, existindo apenas 
um derivado da canábis à venda 
nas farmácias (além do Sativex). 
Desde que a canábis medicinal foi 
legalizada em Portugal, em 2018, 
só a Tilray obteve, até ao momento, 
uma autorização para vender flores 
com 18% de THC e existem apenas 
dois pedidos de ACM (Autorização 
de Colocação no Mercado) de pre-
parações e substâncias à base da 
planta da canábis, um relativo a flor 

seca para inalação por vaporização 
e outro relativo a uma solução oral. 
O Infarmed disse ao Cannareporter 
que ambos os pedidos aguardam 
respostas por parte das entidades 
requerentes, não tendo especifica-
do se estes são de CBD, THC ou am-
bos. Até à data, o Infarmed autori-
zou 18 empresas a cultivar canábis 
medicinal, mas aguarda o pedido de 
vistoria de mais oitenta, que entre-
tanto já obtiveram uma pré-licença 
para construir as suas unidades de 
cultivo.

PORTUGAL
EXPORTAÇÃO DE FLORES DE CANÁBIS AUMENTOU 566% EM 2021

A Akanda Corporation, uma empresa com sede no 
Reino Unido e operações em África, adquiriu a por-
tuguesa Holigen à Flowr Corporation por 26 milhões 
de euros, conseguindo, assim, a certificação GMP na 
União Europeia. Com a unidade de cultivo indoor em 
Sintra projectada para produzir mais de duas toneladas 
de canábis medicinal por ano, a Akanda posiciona-se 
também para o mercado do uso adulto, adquirindo ain-
da a unidade de produção de Aljustrel, com cerca de 40 
hectares. Esta operação garante à Akanda uma posição 
de liderança no sector da canábis na Europa, Médio 
Oriente e África (EMEA). Akanda já detinha uma uni-
dade de cultivo no Lesotho, um dos primeiros países 

africanos a legalizar a canábis medicinal, e a CanMart, 
uma empresa de importação e distribuição que abas-
tece farmácias e clínicas no Reino Unido. No início de 
2022, a Flowr anunciou que a subsidiária Holigen tinha 
concluído com sucesso a primeira colheita de canábis 
medicinal com elevado teor de THC nas instalações de 
Sintra, esperando colher aproximadamente 300 quilos 
no primeiro trimestre. As estimativas apontaram para 
uma produção anual de mais de duas toneladas de “ca-
nábis premium” numa das poucas unidades com certifi-
cação europeia de boas práticas de fabrico (GMP), além 
de mais de 100 toneladas de canábis cultivada no exte-
rior, em Aljustrel. De acordo com os termos da aquisi-
ção, a Akanda irá também beneficiar da biblioteca de 
genética disponibilizada pela Flowr, incluindo os seus 
premiados BC Pink Kush, BC Black Cherry e BC Straw-
nana, bem como algumas novas genéticas exóticas que 
serão exportadas para Portugal a partir do Canadá. Os 
testes iniciais em andamento para ambas as genéticas 
da canábis medicinal estão a indicar altos níveis de teor 
de THC, superiores a 25%. O mercado europeu de caná-
bis medicinal continua a crescer à medida que outros 
países actualizam as suas leis para a canábis terapêutica. 
A Prohibition Partners estima que o mercado médico 
gerou aproximadamente 382 milhões de dólares em 
2022 e chegará a 2,5 mil milhões até 2026.

CORPORAÇÕES

AKANDA ADQUIRE HOLIGEN À FLOWR POR 26 MILHÕES DE EUROS

TAILÂNDIA

MINISTRO DA SAÚDE QUER OFERECER UM MILHÃO
DE PLANTAS DE CANÁBIS À POPULAÇÃO
ANUTIN CHARNVIRAKUL sur-
preendeu, mais uma vez, o mundo, 
ao anunciar que quer oferecer um 
milhão de plantas de canábis aos tai-
landeses quando o cultivo domésti-
co e o uso da planta forem legaliza-
dos no país, já no próximo mês de 
Junho. O Ministro garantiu que os 
habitantes da Tailândia vão poder 
cultivar “quantas plantas de canábis 
quiserem” nas suas próprias casas, 
desde que seja para fins medicinais, 
e o registo oficial não será necessá-
rio para o auto-cultivo. As plantas 
terão de ser de grau medicinal e 
usadas apenas para fins medicinais, 
anunciou Anutin, que aproveitou 
para descrever também os bene-
fícios do cultivo comercial para o 
país. Anutin tem sido um grande de-
fensor do acesso à canábis. Actual-

mente, é legal que as empresas regis-
tadas na Tailândia vendam produtos 
de cânhamo com menos de 0,2% de 
THC, mas, com as novas regras, as 
pessoas poderão operar negócios e 
empresas relacionadas com a caná-
bis. “Isso permitirá que as pessoas 
e o governo giram mais de 10 mil 
milhões de Baht (cerca de 276 mil 
euros) por ano em receitas com ca-
nábis e cânhamo”, afirmou. Anutin 
acrescentou que as empresas podem 
competir livremente no mercado de 
canábis da Tailândia, pois não have-
rá concessões. Os pequenos vende-
dores não precisam de se registar 
na Food and Drug Administration 
(FDA) do país. “No entanto, grandes 
empresas do sector da canábis deve-
rão solicitar permissão para operar 
à FDA”, acrescentou. Os defensores 

locais da canábis expressaram es-
perança de que a flexibilização das 
leis sobre a canábis possa impulsio-
nar a recuperação económica da 
Tailândia após a crise da Covid-19. 
A Tailândia tornou-se no primeiro 
país do Sudeste Asiático a legalizar 
a canábis medicinal em 2018.
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ALEMANHA
LEGALIZAÇÃO DO USO ADULTO DE CANÁBIS
AVANÇA ESTE ANO

por Laura Ramos
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Oestudo realizado pela Universidade Cornell, em 
Ithaca, no estado de Nova Iorque, em parceria com 
a Universidade do Indiana, incluiu amostras reco-

lhidas em cada um dos 50 estados norte-americanos, 
de 2011 a 2019, e foi observada a cada trimestre de cada 
ano.

Segundo os autores, Shyam Raman e Ashley Brad-
ford, a potencial substituição de medicamentos pres-
critos por canábis atraiu atenção no contexto das  
leis de canábis medicinal, mas pouco se sabia sobre a  
associação entre as leis de canábis recreativa e o uso de 

medicamentos prescritos. Com as evidências recentes 
a apoiar a substituição de medicamentos por canábis, 
após a legalização medicinal, os autores questionaram-
-se que efeito a legalização recreativa poderia ter nesses 
resultados.

“Usámos dados trimestrais para todas as prescrições 
do Medicaid, de 2011 a 2019, para investigar o efeito da 
legalização recreativa a nível estatal na utilização de 
medicamentos prescritos. Estimamos esse efeito com 
uma série de modelos de estudo sobre eventos de efei-
tos fixos bidireccionais. Encontrámos reduções signi-
ficativas no volume de prescrições dentro das classes 
de medicamentos que se alinham com as indicações 
médicas para dor, depressão, ansiedade, sono, psicose 
e convulsões. Os nossos resultados sugerem a substi-
tuição de medicamentos prescritos pela canábis e uma 
potencial economia de custos para os programas esta-
duais do Medicaid”, referem os autores no estudo.

De acordo com Raman e Bradford, estes resultados 
têm implicações importantes na redução da utilização 
de medicamentos. “Os resultados também indicam uma 
potencial oportunidade para a redução de danos, pois 
os medicamentos farmacêuticos geralmente apresen-
tam efeitos colaterais perigosos ou – como os opióides 
– potencial para uso indevido”.

INTERNACIONAL

LEGALIZAÇÃO DA CANÁBIS RECREATIVA 
ASSOCIADA A REDUÇÃO NA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS

NotÍcias por Laura Ramos

Um estudo norte-americano publicado na revista 
Wiley – Health Economics revela que os pacientes 
do programa de saúde “Medicaid” reduziram 
a utilização de medicamentos prescritos após 
a legalização do uso adulto de canábis, 
nomeadamente a medicação para a dor, 
depressão, ansiedade, sono, psicose e convulsões. 
Os autores salientam que estes resultados têm 
implicações importantes, não só ao nível de uma 
economia de custos para os estados, mas também 
como uma oportunidade para a redução de danos.
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fernália e artesanato, começou a correr bem e 
achou que seria interessante abrir uma loja. E 
assim surgiu a primeira Art of Joint em Mato-
sinhos. Ele foi o mentor e é o CEO. Eu apareci 
mais tarde em 2002/2003, fui namorada dele 
e depois acabou por me propor uma sociedade.

AF | André Ferrão  Eu não tinha qualquer relação com ca-
nábis. Tínhamos as nossas profissões normais, 
eu estudava. E a Urbicult foi a primeira expe-
riência profissional na horticultura técnica. 

JM | João Melo  Eu sou engenheiro eletrónico e às tan-
tas percebi que havia capacidade de controlar a 
planta à distância. Sempre gostei muito de to-
das as ciências e a biologia era uma delas. Des-
cobri a hidroponia, que parecia muito compli-
cada — mas afinal não era —, e comecei a fazer 
os meus controladores para os meus cultivos.

PS | Paulo Santos  Venho de famílias agricultoras e co-
merciantes. Como andava sempre em Espanha 
e na Holanda, trazia coisas na carrinha – ter-
ras, fertilizantes – e vendia a amigos desde a 
garagem, em festivais. E comecei a ver o mer-
cado a crescer… Às tantas, um amigo tinha uma 
loja nas Caldas com duas montras e eu punha 
as coisas numa montra e ele (que tinha roupa) 
punha noutra. Depois fiquei com o primeiro an-
dar, e depois ele fechou e eu fiquei com a loja 
toda. Ainda estou no espaço original.

PH | Pablo Hernández  Desde os meus 18 anos, tinha estado 
várias vezes em Marrocos. E estive em Ibiza, 
em Londres, na Holanda, sempre ligado à plan-
ta, sempre cultivando. Depois, em 2003, abri-
mos a primeira loja, uma mercearia no Bairro 
Alto onde vendíamos comida biológica e produ-
tos para cultivo. Havia expectativa do que é que 
ia acontecer, porque no Bairro já estava a Hemp 
House, que vendia chás, e A Outra Face da Lua, 
que vendia chá de efedrina e Kava Kava. 

JA | Jerónimo Alves  Eu trabalhava como manobrador de 
gruas e a Sandrine num supermercado. Eu já 
fumo desde 95 ou assim e comecei a cultivar 
muito cedo, em 97, com umas sementes que 
um amigo me trouxe da Holanda. Não conhe-
cia ninguém que tivesse cultivado e não tinha 
nenhuma informação. Tinha machos e fêmeas, 
os machos polinizaram as fêmeas e fiquei cheio 
de sementes. E assim foi a minha primeira ex-
periência. Depois, a partir daí, fui aprendendo.

U ns abraçaram de forma natural a função 
de educar e assumem-se abertamente 
como ativistas. Outros nem por isso. Mas 
o contributo dos donos das growshops 
mais antigas do país para a evolução do 

sector canábico e para a “normalização” da planta 
em Portugal é inegável. Falámos com Alberto Pires, 
do Planeta Sensi, Carla Fernandes, da Art of Joint, 
Paulo Santos, da Loja da Maria, Pablo Hernández, 
da Cognoscitiva, André Ferrão, da Urbicult, João 
Melo, da Open Grow e Jerónimo Alves, da Ak-47.

Qual foi o vosso percurso pessoal 
antes de abrirem uma growshop 
e como tudo começou?

AP | Alberto Pires  Eu era operador de produção e cliente 
do Planeta Sensi. Tinha experiência de comer-
cial e, depois de seis anos de vendas porta-a-
-porta, tornei-me expert em prospeção de mer-
cado. Em 2009, deixei o trabalho e comprei a 
loja. Comecei a trabalhar a 100%. Fiz uma pros-
peção na zona norte para saber quais eram as 
necessidades do mercado e apostei nisso. Se 1% 
da população portuguesa comprasse, já podia 
sobreviver; e sabia que havia 1% da população 
que consumia canábis. 

CF | Carla Fernandes  O Filipe gostava de fumar umas ervas 
e de experimentar várias coisas. Começou por 
montar bancas em festas de trance com para-

E porquê lançar-se num negócio deste 
género? Era um risco na altura…

PS  Eu abri em 2003 e foi juntar o comércio que já 
fazia com a agricultura. Depois, foi poder ter 
um negócio de uma planta que eu tanto gosta-
va. E foi lindo. 

PH  Porque eu já tinha visto em Espanha, já tinha fei-
to os meus cultivos, já conhecia as grows e este 
mundo e vi que havia potencial em Portugal.

JM  Eu via que no mercado os produtos eram ca-
ros e achava que havia espaço para as minhas 
ideias. Achava que tinha know how na altura 
(risos)… Eu não sou ativista por alguma razão, 
mas no fundo até gostava de ser.

JA  Em 1997, não tínhamos Internet nem muita in-
formação, e um amigo trouxe-me uma revista, 
a Cáñamo, e jornais como o SoftSecrets. Ali, vi 
que era possível fazer cultivo de interior e etc., 
e vi que havia uma loja em Vigo. Fui para lá ex-
plorar, apercebi-me que as pessoas compravam 
aquelas coisas todas e apaixonei-me pelo tipo 
de negócio. No início poderia ter corrido mal 
porque não fiz estudo de quantas pessoas culti-
vavam na nossa zona, que é Penafiel. Só quando 
abrimos percebemos que apenas havia 3 ou 4 
cultivadores na cidade, então começámos a ter 
mais parafernália e aí sim, fomos crescendo 
também como grow. 

AF  Da parte dos fundadores, onde eu me incluo, 
existia o gosto pelo cultivo em espaços interio-
res, em pequenos espaços; e a necessidade de 
adquirir produtos para esta atividade deu-nos 
a perceber que havia uma carência deste tipo 
de lojas. Abrimos em 2011, numa altura em que 
a oferta de lojas deste segmento era reduzida 
em Portugal – as pessoas faziam a maior parte 
das compras em Espanha. Mas nós temos uma 
vertente online muito forte.

Consideras que o teu negócio está 
diretamente relacionado com a canábis?

AP  Sempre assumi que era uma loja de artigos de 
cultivo de canábis. Tendo em conta a quantida-
de de vezes que a polícia foi à loja e que fui a 
tribunal, assumi completamente. Mas, na ver-
dade, é assim: nós vendemos produtos de culti-
vo, o que as pessoas fazem com o material que 
compram é com elas.

CF  Na Art of Joint somos assumidamente ativistas e 
pró-legalização. Aliás, o nosso logótipo não enga-
na. Não temos medo. Fazer apologia é proibido e 
muitas pessoas dizem que “claro, eles ganham 
mais dinheiro se for legal”. Mas de todo, nós entrá-
mos neste negócio porque éramos ativistas.

AF  A Urbicult é uma loja de horticultura técnica. O 
nosso negócio pode estar relacionado, mas ven-
demos equipamento para cultivo não-específico 
para nenhum tipo de planta. O incentivo ao culti-
vo de canábis é um crime e não fazemos apologia 
do cultivo da planta. Com a legalização da ca-
nábis medicinal, muitas empresas recorrem aos 
nossos serviços para a aquisição de equipamento.

JM  Sim, porque o cultivador urbano está disposto a 
cultivar o que consome, seja um tomate, seja ca-
nábis. O Grow Lab foi criado para responder às 
necessidades tecnológicas do novo agricultor e, 
na verdade, não posso negar que seja para caná-
bis, porque o mercado é muito apetecível. Mas 
para que seja rentável, o nosso cliente ideal é de 
alto rendimento porque, por exemplo, o preço 
de umas plantinhas ou do tomate pode não com-
pensar a automação. Os clientes da Open Grow 
devem ser aí um 50% canábico, 50% agrícola. 
E trabalhamos muito com ciência e desenvolvi-
mento. De resto, temos parafernália na loja, mas 
online não. O que nós gostamos é de fazer cres-
cer coisas e para mim é tudo agricultura. Culti-
vem bem, é o que interessa!

PH  Sim. O que não se pode fazer é induzir ao cul-
tivo, isso é ilegal. Mas nós também vendemos 
para produtores de canábis medicinal, para a 
Gulbenkian, para a Faculdade de Agronomia…

Nesta edição dedicada ao ativismo luso, conversámos com alguns dos históricos fundadores 
das mais importantes growshops em Portugal. O papel que quase todos tiveram e têm na trans-
missão de informação séria e fundamentada sobre a planta e na educação dos consumidores  
é tão importante que devia ser considerado serviço público. 


PLANETA SENSI
Alberto Pires

«Já é a terceira 
vez que me 
apreendem 
material. 
Nunca devolvem, 
nem se sabe se 
testam ou não.»

GROW
SHOPS
HISTÓRICAS


ART OF JOINT

Carla Fernandes

«Tínhamos uma 
pasta gigante só 

de análises  
a chupa-chupas.»

por Margarita Cardoso de Meneses*
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OPEN GROW
João Melo
«O cultivador 
urbano hoje  
em dia é uma 
pessoa que 
está disposta a 
cultivar o que 
consome, seja 
um tomate, seja 
canábis.»

Alguma vez tiveram problemas 
com as autoridades por causa 
dos produtos que vendiam?

AP  Fui dos pioneiros a vender CBD em Portugal, 
em 2017, e fui dos primeiros a receber a ASAE. 
Quando foram lá, eles disseram mesmo: “quem 
é pioneiro, tem que abrir caminho”. Já é a ter-
ceira vez que me apreendem material. Nunca 
devolvem, nem se sabe se testam ou não. 

CF  Nós somos lojas de rua, pelo que talvez seja mais 
fácil para as autoridades encontrar-nos. Tam-
bém fazíamos festivais e bastava a ASAE andar 
na rua a fazer fiscalizações que lá nos calhava 
a nós. Fomos perseguidos durante anos. Desde 
chupa-chupas apreendidos a nutrientes, coisas 
absurdas, que só nos devolviam fora do prazo, 
cheios de formigas. Tínhamos uma pasta gigan-
te só de análises a chupa-chupas.

PH  Os únicos com quem tivemos problemas foi com 
a ASAE. Uma inspeção por culpa de uns cogu-
melos, já diziam que éramos uma Smart Shop. E 
depois chatearam porque não tinha o certifica-
do de uns fertilizantes da BioBizz – que se ven-
dem em toda a Europa. Já tivemos também uma 
inspeção por causa do CBD, uma ou duas; mas 
nós não nos metemos no CBD. O CBD é muito 
confuso – o que diz a lei e a atuação da ASAE 
têm sentidos completamente diferentes. E os 
que a aplicam não sabem como devem aplicá-la. 
Aqui em Lisboa apreendem uma cerveja porque 
é um produto alimentar, que se ingere, e vão à 
loja do Porto e deixam o spaghetti. Isto só traz 
desinformação e confusão para o consumidor. 
Depois, a ASAE obriga-me a ir levantar as coi-
sas, já fora do prazo, para que eu as destrua. Se 
não for, destroem eles e ainda tenho de pagar 
uma multa por não ter levantado. Mesmo quan-
do se provou que não tinha nada ilegal. 

De que forma achas que as growshops 
têm contribuído para a informação 
dos utilizadores de canábis em Portugal?

AP  Eu fumo desde os meus 14 anos. Para a minha 
mãe, um charro era igual a heroína. Eu eduquei 
a minha mãe e hoje a minha mãe é uma das 
principais sócias da loja. E é isso que eu faço 
com os meus clientes. Antes, tinha clientes com 
20/30/40 anos, agora tenho os pais dos meus 
amigos a comprar CBD. Hoje em dia a médica de 
família liga-me a perguntar onde pode comprar 
CBD para a diabetes… E o veterinário também.

CF  Por sermos uma loja de rua e estarmos muitos 
expostos ao transeunte, que não procura este 
tipo de lojas, temos muitas perguntas… Bom, 
agora menos, com a Internet, mas antes tínha-
mos muitas visitas de menores, como também 
surgiam pais: “eu sei que o meu filho tem um 
amigo que consome e preciso de falar com ele 
sobre o assunto, mas não quero ser retrógrado… 
expliquem-me por favor”. Isto pré-Marchas 
[Global da Marijuana]. A Marcha foi um em-
purrão valente para se deixar de se associar a 
canábis à colher e à seringa.

AF  Na Urbicult não assumimos esse papel, de forma 
alguma. Não fazemos ativismo nem faz sentido 
fazermos. A nossa atividade não está ligada a 
isso. Temos a parte de headshop, que está sepa-
rada. E temos a growshop – mas o que define a 
growshop é a venda de equipamentos para cul-
tivo de interior em espaços pequenos. Quando 
o cliente nos faz uma compra de produtos, 99% 
das vezes não fazemos ideia de para que são.

JM  Tiveram um contributo extremamente impor-
tante. São a porta de entrada para o mundo da 
canábis. Como fomos segregados durante tan-
tos anos, acabámos por criar a nossa própria in-
dústria. E agora esta é muito séria, muito gran-
de e muito profissional. O cliente da growshop já 
não são os amigos, é o mundo.


URBICULT

André Ferrão

«Quando o 
cliente nos faz 

uma compra de 
produtos, 99% 
das vezes não 

fazemos ideia de 
para que são.»
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JA  Sim, há 20 anos que já podia ter sido. Não é 
justo, não é compreensível, não faz sentido ne-
nhum. Em pleno século XXI, não faz sentido 
que o álcool seja legal e a canábis não.

PH  Sim! Com uma consciência social que seja pru-
dente. Se definirem uma planta, cinco, seis… 
sempre haverá fiscalizações. A mim, se me dei-
xarem ter uma já fico contente. Mas que façam 
um estudo e vejam. Realmente o ideal seria que 
as pessoas estivessem tão conscientes que pu-
desse ser tudo livre.

Quais os vossos best-sellers?
AP  Muito relativo, em 3800 produtos. Mas para 

agricultura, kits para autocultivo completos, de 
1x1, para o pessoal que quer ser autossuficiente. 
É para isso que trabalhamos. Focamo-nos muito 
nos agricultores que cultivam em casa. E o subs-
trato. Agora estamos a passar uma evolução em 
cultivo em que se está a passar para as luzes LED 
e nós tentamos educar as pessoas para trocarem 
de alto consumo para baixo consumo.

CF  Na growshop: nutrientes básicos e terras saem 
sempre para quem faz cultivo indoor como ou-
tdoors. Como Headshop, muito provavelmente, 
os grinders, os bongos, as mortalhas, os tabulei-
ros, os vaporizadores…

PS  Fertilizantes e o livro “Horticultura de Canábis 
– Bíblia do Cultivo” do Joe Cervantes.

JA  Os tabuleiros de madeira da Rolling Tray Crew, 
marca que criei há 3 anos. E temos a maior coleção 
de clippers da Península Ibérica e até da Europa, 
tudo para venda. Temos pessoas que fazem via-
gens a Penafiel de propósito para vir escolher os 
Clippers. Mas a maior parte é pela Net. Vende-
mos muito online, temos site desde 2007.

*Texto escrito de acordo com o novo acordo ortográfico


AK-47
Jerónimo Alves

«Em pleno 
século XXI, 
não faz sentido 
que o álcool  
seja legal 
e a canábis
não.»

opiniões, dependendo de como olhe para o assun-
to. Mas devia ser legalizada, para que as pessoas 
possam ter acesso e não sejam perseguidas.

E o cultivo deveria ser legal? 
Em que termos?

AP  Se descriminalizaram o consumo da canábis, 
deveriam legalizar o cultivo. Não sei por que é 
que complicam tanto.

CF  Também. Não temos como fugir. Infelizmente 
mantemos uma lei dúbia que continua a favore-
cer o tráfico e contribui para o aumento dos ris-
cos associados, nomeadamente a aquisição de 
outras substâncias, uma vez que se encontram 
todas no mercado negro.

JM  Sim, claro! Seja por kg produzido ou por núme-
ro de plantas, é igual. Diria aí entre as 4 e as 6 
plantas por pessoa. Deve haver um limite, para 
não promover o tráfico. E em termos de impos-
tos, se eu sou um cultivador profissional, já não 
sou auto-cultivador. O número de plantas que 
se cultiva é um bom indicador de para que ser-
vem essas plantas. Mas num mundo legalizado 
tudo poderá ser diferente.

PS  Sim, claro. O Estado está a prepara o mercado 
para ser vendida caríssima, mas nós devíamos 
poder plantar para consumo próprio. É ridí-
culo, como é que se produzem tantos quilos 
de erva em Portugal, mas um português não 
pode ter uma ou duas plantinhas para consu-
mir. E o Estado ainda ganhava com a venda de 
sementes. Aqui no campo até a avózinha tem e 
o pessoal encobre-se muito: vêm avisar: “olha 
tem cuidado, a GNR anda aí”. Aqui já se vê a 
planta um bocado normal. Como vêem um in-
vestimento de não sei quantos milhões, mesmo 
aqui ao lado, a 5 km, já se normalizou.

PS  Eu acho que nós, desde sempre, fomos a luz ao 
fundo do túnel para os consumidores. Quando 
abri este negócio tínhamos quase que conven-
cer as pessoas de que dava para produzir de boa 
qualidade. Hoje, há pessoas que têm grandes 
cargos e são nossos clientes. Compram os seus 
fertilizantes e muita gente nem sonha que eles 
fumam. E também gente que tem mesmo pro-
blemas de saúde sérios, que conseguem plantar 
a sua plantinha e ficar melhor. 

JA  Sem dúvida. Se tens material e oportunidade de 
comprar, acabas por espalhar e passar a palavra 
a outros e as pessoas começam a ter mais infor-
mação. Eu lembro-me de nos primeiros anos, 
de 2005 até 2012, de ensinar muita gente a 
cultivar. Como cultivar, como geminar, e acom-
panhava muitas vezes o primeiro cultivo. Uma 
vez que eles investiam 500 Euros na loja, eu 
oferecia-me para ir a casa deles e acompanhar. 

A canábis devia ser definitivamente 
legalizada? Em que termos?

AP  Devia claro! Lidamos com esta planta há milhares 
de anos e é igual a qualquer outro produto, igual 
a um pé de alface ou a um saco de batatas, como 
um maço de tabaco ou um litro de álcool, igual! 

CF  Sim. Não apenas por questões comerciais. Aqui 
já é a cidadã Carla quem fala, ou até mesmo a 
jurista (com formação em Direito e licenciada 
em Criminologia) que fala. Claro que devia ser 
legalizada. Não temos como não legalizar!

AF  A minha opinião pessoal é que sim, mas não 
de qualquer forma. Primeiro tem que haver 
um projeto para essa legalização. Uma série de 
regras estabelecidas, um circuito tem que ser 
definido. Nada distingue a perigosidade da ca-
nábis de outras drogas que são legais, portanto 
nem que seja por uma questão de coerência. 

JM  Sim, devia ser. Os moldes têm sido o grande 
problema dos últimos 20 anos. Posso ter várias 


COGNOSCITIVA
Pablo Hernández
«Não se pode [...] 
induzir ao cultivo, 
isso é ilegal. Mas 
nós também 
vendemos para 
produtores de 
canábis medicinal, 
para a Gulbenkian, 
para a Faculdade 
de Agronomia...»


LOJA DA MARIA

Paulo Santos
«[Temos] gente 

que tem mesmo 
problemas de 
saúde sérios, 

que conseguem 
plantar a sua 

palntinha e ficar 
melhor.»
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N este artigo vamos falar das 
genéticas de flor roxa, violeta 
ou avermelhada, das suas ori-

gens, características e propriedades  
terapêuticas.

É extensa a lista de motivos que 
levam o consumidor de canábis a en-
veredar pelo auto-cultivo. Entre eles 
encontramos argumentos tão nobres 
como, por exemplo, obter um produ-
to natural e livre de contaminantes, 
evitar o contacto com o mercado 
negro e o consequente financiamen-
to de redes criminosas, ou moderar 
a despesa económica associada ao 
consumo. A partir do dia da primei-
ra colheita, o canabicultor beneficia 
de todas estas vantagens ao nível da 
saúde, segurança e economia. 

Mas a grande maioria não se fica 
por aí e acaba por reconhecer vanta-
gens a muitos outros níveis, incluin-
do ao nível da ocupação de parte dos 
seus tempos livres com um novo 
hobby que o coloca (em muitos ca-
sos pela primeira vez na vida) numa 
relação de contacto muito próximo 
com a natureza. E logo com uma das 
mais belas plantas do reino vegetal. 
Se apenas por isto já estamos perante 
uma autêntica terapia, ao juntar no-
vas tonalidades às flores das nossas 
plantas de canábis alcançamos pata-

mares de autêntico regozijo visual, 
em que o canabicultor eleva o nível 
de beleza do seu jardim ao auge.

Por forma a incrementar a pro-
babilidade de aquisição de tons ro-
xos durante a floração, estas genéti-
cas são desenvolvidas no âmbito de 
programas de reprodução selectiva 
que levam a genótipos com eleva-
das quantidades de pigmentos hi-
drossolúveis chamados antociani-
nas (do grego anthos, flor + kyáneos, 
azul). As antocianinas pertencem 
a um grupo de compostos natu-
rais conhecidos como flavonóides 
e estão presentes em todas as par-
tes da planta de canábis, desde as 
folhas até às flores, caules e raízes. 
Na planta de canábis não foram en-
contradas antocianinas nas raízes 
e muito poucas foram encontradas 
nas sementes. Mas nas folhas, cau-
les e flores podem atingir até 2,5% 
do peso em seco.

São conhecidas várias centenas 
de antocianinas que, por sua vez, dão 
origem a uma vasta gama de cores, 
tais como: malvidina, que dá origem 
ao roxo; cianidina, violeta; delfinidi-
na, azul; pelargonidina, vermelho e 
laranja. A combinação de várias des-
tas antocianinas no mesmo tecido 
em diferentes concentrações gera 

uma grande variedade de intensida-
des, tonalidades e cores. Mas apenas 
através da presença de uma grande 
quantidade de antocianinas é possí-
vel que as plantas acabem com tons 
vermelhos ou roxos nos seus cálices 
pela via genética.

Os canabicultores mais expe-
rientes sabem que o frio também 
pode contribuir para que uma plan-
ta de canábis adquira tons roxos 
ou avermelhados nas suas flores. 
De facto, a maioria das plantas de 
canábis desenvolvem tons violeta 
quando expostas a amplitudes tér-
micas elevadas, com noites frias, 
durante a segunda metade da etapa 
de floração. 

As carências nutricionais tam-
bém podem influenciar a coloração 
das plantas. Os pecíolos das folhas 
podem ficar roxos devido à falta de 
fósforo ou nitrogénio. Uma carên-
cia de enxofre pode causar riscas 
lilases nos caules, mas não é este o 
caso que abordamos neste artigo. 
Pelo contrário, estamos a falar de 
plantas de canábis cuja coloração 
roxa está determinada por factores 
genéticos que as levam a mostrar 
essas tonalidades independente-
mente dos factores ambientais a 
que sejam eventualmente expostas. 
A cor roxa destas variedades pro-
vém da sua genética e das elevadas 
quantidades de antocianinas resul-
tantes do trabalho dos criadores de 
diversos bancos de sementes que se 
dedicam à sua melhoria genética, 
como é o caso da Sweet Seeds, que 

CANÁBIS
DE FLOR ROXA

Desde a maravilhosa fase de germinação, passando pela fase  
de vegetativo, o privilégio de poder assistir de perto, dia a dia,  
ao crescimento de uma planta de canábis é para muitos uma terapia, 
sendo a floração a fase de maior beleza, com o desenvolvimento  
de lindas flores cobertas de tricomas brilhantes e pistilos de diversas 
cores. Esta elegância atinge níveis máximos quando as plantas 
cultivadas são de flor roxa. 

por Tricomaria | www.tricomaria.com
fotos Tommy L. Gomez e Jaypp (Sweet Seeds®)
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gentilmente nos cedeu as lindas fo-
tografias que ilustram o nosso arti-
go. A variedade utilizada como pon-
to de partida é originária da zona de 
Chitral no Hindu Kush paquistanês. 

Em termos gerais, as genéticas de 
flor roxa existentes no mercado em 
forma de semente, prometem per-
centagens de plantas de flor com esta 
coloração na ordem dos 80% a 95%. 
Isto significa que se germinarmos 10 
sementes com sucesso, podemos es-
perar que 8 ou 9 das 10 plantas aca-
bem por adquirir tonalidades violeta 
na segunda metade da floração.

Existem vários tipos de canábis de 
diferentes cores no mercado. À pri-
meira vista, a única diferença entre 
as plantas de canábis roxa e as cha-
madas “normais” encontra-se ao ní-
vel visual e estético. Mas não é bem 
assim. Nas plantas de canábis de flor 
roxa encontramos outras diferenças, 
das quais destacamos uma relação 
linear entre as antocianinas e as pro-
priedades medicinais da canábis.

Os flavonóides e as antocianinas 
possuem importantes propriedades 
farmacológicas e terapêuticas que 
têm atraído o interesse dos cientis-
tas. Foram demonstradas numero-
sas propriedades em testes in vitro, 

incluindo propriedades antioxidan-
tes, antibióticas, anti-inflamatórias, 
antialérgicas, neuroprotectoras e 
anticarcinogénicas. Frutas e ve-
getais escuros, tais como ameixas, 
amoras, uvas, mirtilos, cerejas, be-

ringelas, ou couves vermelhas, são 
ricos em antocianinas.

Embora não existam actualmen-
te estudos sobre os efeitos medici-
nais do consumo de antocianinas 
na canábis fumada ou vaporizada, 
sabemos que existem estudos que de-
monstram os benefícios para a saúde 
do consumo (ingestão) de alimentos 
ricos em antocianinas. Agora já sa-
bes: além de bonitas, estas plantas 
de canábis lilás podem fornecer um 
ponto extra no campo terapêutico 
ou medicinal.

Como se a enorme beleza que es-
tas tonalidades conferem às nossas 

plantas de canábis não fosse por si 
só suficiente, as extracções de “resi-
na” efectuadas às flores (principal-
mente em seco) acabam, também 
elas, por apresentar uma cor roxa 
ou avermelhada. A cor roxa das flo-
res também está presente no inte-
rior das glândulas de resina, os tri-
comas. Desta forma, ao extrairmos 
os tricomas o resultado final é de 
uma beleza inigualável: haxixe lilás.

Além das variedades do ban-
co de sementes Sweet Seeds, que 
aparecem nas fotos e cuja genética 
aparece identificada na legenda das 
mesmas, outros exemplos de va-
riedades de flor roxa são: Mimosa 
X Orange Punch Auto e Biscotti 
Mintz, ambas da Barney’s Farm; 
Swiss Dream Rosé Auto CBD e 
Purple Kush, ambas da Kannabia; 
Purple Skunk Auto e Purple Bud, 
ambas da Sensi Seeds; Bubba’s Gift 
e Black D.O.G., ambas da Humboldt 
Seeds; E, em destaque nesta edição 
da CannaDouro Magazine, na en-
trevista com o nosso colega Cristia-
no da Jah Seeds, a esplendorosa Red 
Oporto Wine, uma genética muito 
especial, capaz de fazer as delícias 
de qualquer canabicultor com classe 
e bom gosto.

BLACK CREAM AUTO®

RED GORILLA GIRL XL AUTO®

DEVIL CREAM AUTO®

RED STRAWBERRY BANANA AUTO®

DARK DEVIL AUTO®

RED MANDARINE F1  FAST VERSION®

Ao extrairmos 
os tricomas o resultado 
final é de uma beleza 
inigualável: haxixe lilás.
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Há quanto tempo criaste a Jah Seeds?
A Jah Seeds é um projecto com mais de 15 anos de 

desenvolvimento, iniciado em 2008, quando vivia en-
tre Bilbao e Barcelona; e oficializado em 2013, com a 
abertura da Jah Seeds Sl. Nesse ano começámos o tra-
balho de breeding mais sério, ou seja, de cruzamento e 
fabrico de sementes, dando início à criação de novas 
variedades, bem como de testes consecutivos e tra-
balhos de estabilização destas strains, até ser possível 
atingir o que hoje apresentamos: uma extensa gama 
de variedades, com diversos sabores e características, 

que são as nossas mães, e a partir das quais trabalhamos 
toda a nossa genética. Muitas das nossas variedades 
base têm mais de 20 prémios, recebidos em Espanha, 
Holanda, Itália e Suíça, entre outros países.

Qual a origem do nome “Oporto Red Wine”?
É uma dedicatória à cidade onde comecei o meu 

percurso canábico. Surgiu devido ao aparecimento 
simultâneo de várias cepas púrpura (algumas euro-
peias, outras norte-americanas) ou cepas cor de vinho, 
púrpuras e até cor de rosa, e pelo facto de a Jah Seeds 
ter um património genético de raças com muito açú-
car e sabor muito doce. No desenvolvimento do nosso 
trabalho de breeding e cross descobrimos que entre os 
elementos que se destacavam tinham um sabor a mos-
catel (uva). Toda esta junção de elementos foi o que le-
vou à criação do nosso velho vinho do Porto canábico. 

Que aspectos mais destacas nesta variedade?
Destaco a facilidade e a rapidez de se cultivar esta 

planta, bem como o seu sabor doce e a sua cor intensa.

Há quanto tempo a estás a desenvolver e qual 
foi o ponto de partida?

Podemos dizer que esta variedade está a ser desen-
volvida desde 2000, se olharmos para o avô, que é o 
“Flavius horrendus”, desenvolvido entre 2000 e 2002. 
Esta variedade foi trabalhada (remasterizada e esta-
bilizada) para chegar a este nome em 2018. De uma 
forma resumida, algo que muitas vezes demora no 
mínimo dois anos a conseguir, isto tendo a sorte de 
os parentais genéticos encaixarem bem e não haver 
teores de hermafroditismo, esterilidade etc.

Quais as características genéticas da espécie? 
As percentagens são na ordem dos 70% índica e 30% 

sativa. Diria que é uma variedade parecida com um bom 
vinho do Porto, suave e muito relaxante. As caracterís-
ticas genéticas são as de uma planta púrpura a mudar 
para a cor de vinho tinto, com um sabor doce, frutado a 
moscatel, um teor maioritariamente índico, folha larga 
e tops duros, bem compactos. Uma planta que, facilmen-
te, ronda entre os 25% e os 30% no somatório dos seus 
compostos canábicos totais (THC, CBD, etc.).

De uma forma resumida, o que é necessário fazer 
para obter uma nova strain?

O processo de breeding que vou referir apenas trata 
de como criar uma “strain regular”, pois a obtenção de se-
mentes feminizadas e automáticas baseia-se no mesmo 
processo, com poucas diferenças. Eu optei pelas semen-
tes regulares, pois para criar novas variedades apenas é 
possível fazê-lo com machos e com sementes regulares, 
porque para criar realmente algo novo temos de ter ma-
chos no processo. Primeiro, escolhemos os machos e de 
seguida as fêmeas. O melhor é ter 4 plantas de 4 fontes 
genéticas bastante diferentes (de preferência testadas 
várias vezes). Vamos chamar F1 e F2 às fêmeas e M1 e 
M2 aos machos. Depois de escolher dois machos e duas 

fêmeas, misturamos uma planta fêmea (F1) com a outra 
planta macho (M1), para fazer as respectivas sementes, e 
guardamos os elementos genéticos (plantas) que se utili-
zaram como pai e mãe. Das sementes obtidas, selecciona-
mos os machos que tenham os rasgos genéticos que 
queremos que sejam predominantes na nova strain, 
sejam eles mais parecidos com a mãe ou com o pai. 
Quando misturamos genéticas, temos de ter um ob-
jectivo pré-concebido, saber qual é o nosso objecti-
vo. Tendo escolhido o elemento, ou vários, com que 
queremos trabalhar — que em muitos casos são 2 ou 3 ou 
até mais —, iremos descartar sucessivamente as plantas 
que demonstrem qualquer tipo de stress. Este processo 
exige bastante tempo, até se poder afirmar que determi-
nada planta tem determinadas características sempre 
estáveis, devido a um grande trabalho de estabilização 
e testes sucessivos. Depois de termos, por fim, escolhido 
um elemento macho com as características que procu-
ramos, germinamos de novo as sementes provenientes 
do outro casal macho fêmea (F2-M2), mas agora o tra-

balho é procurar uma fêmea que possua esses rasgos, se 
queremos seguir com os rasgos apenas do pai, seja ter-
penos, seja cores, seja níveis de THC/CBD/CBG, etc.. Se 
queremos aportar apenas rasgos ou características do 

pai, teremos que procurar um tipo de fêmea. Se quere-
mos reforçar os rasgos ou características do pai, teremos 
que procurar outro tipo de fêmea. E se queremos uma 
coisa realmente nova, teremos que procurar algo que não 
apareça nem no pai, nem na mãe, nem nos quatro avós 
de onde começámos o trabalho, sejam as duas fêmeas e 
os dois machos, mas claro, seguindo a linha do fim a que 
se quer chegar. Trata-se de um caminho meticuloso, que 
depende de vários processos consecutivos, quando real-
mente se quer fazer algo novo.

AUTO-CULTIVO

«É uma dedicatória à cidade 
onde comecei o meu percurso canábico.»
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RED OPORTO WINE

UMA STRAIN 
COM SABOR 

A VINHO 
DO PORTO

A Jah Seeds lançou uma nova strain 
chamada Red Oporto Wine. 

Para sabermos mais sobre esta beldade 
púrpura, falámos com Cristiano Fraga, 
responsável por este banco de sementes 
e um dos mais conceituados breeders, 

que desenvolve a sua actividade 
em Espanha há mais de 15 anos.

Entrevista de João Carvalho
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O EVENTO 
A Hemp Eco Systems, recebeu 
a participação da Cannadouro 
no evento de braços abertos. 
Promotora do workshop, a HES não 
só presta serviços de consultoria 
e projecto, mas vende também 
maquinaria e produtos, sem 
esquecer de promover a consciência 
ambiental e o respeito pelo 
ecossistema, no seu todo, do planeta 
e dos humanos que o habitam.

Todo o curso decorreu num 
ambiente descontraído, mas 
empenhado, e com uma óptima 
relação entre os participantes, o 
formador e restantes organizadores. 
O carácter internacional do evento, 
com 26 participantes oriundos 
de França, Bélgica, Portugal, 
Inglaterra, Nova-Zelândia, 
Polónia, Argentina, Estados 
Unidos e Alemanha, permitiu a 
partilha de histórias, experiências 
e conhecimentos de muitas 
proveniências. As diferentes idades 
dos participantes tornaram este 
intercâmbio, além de internacional, 
também intergeracional. 

Encontrámos também gente 
com experiência no mundo da 

eco-construção, como Miguel 
Negrão, da Cannacasa, ou Barbara 
Wojtkowska, da Ekocentrycy 
Holistic Architecture, que 
complementaram com muita 
qualidade toda a formação.
A vertente de networking entre 
os participantes também foi 
plenamente atingida, com vários 
dos participantes a fazer novas 
conexões profissionais.

O PROGRAMA
A formação teórica decorreu 
sempre de manhã, sendo a tarde 
reservada para as actividades 
práticas de hands on, onde todos 
puderam experimentar a mistura 
dos elementos constituintes do 
hempcrete (termo que surgiu da 
união das palavras hemp+concrete, 
ou seja e que no fundo é uma 
argamassa de cal e cânhamo), e a 
sua aplicação.

A manhã de sábado começou 
cedo, com o pequeno almoço 
servido às 07:00 num Turismo 
Rural próximo da obra, onde 
alguns participantes ficaram 
alojados. Assistiu-se ao 
documentário “Building Off The 

Grid — Hemp Mountain Cottage”, 
da Lucky Dog e foi desta forma 
que se entrou no universo da HES 
e na obra que realizou no Norte da 
Califórnia.

SALA DE FORMAÇÃO
Numa sala ampla, convivemos com 
ferramentas, madeiras de cofragem, 
fardos de palha, sacos de cal, etc. 
Estivemos realmente num local de 
obra e este primeiro impacto na 
chegada à obra deu-nos de imediato 
a garantia de que iria ser um fim de 
semana de grandes aprendizagens.

Os bancos existentes para nos 
sentarmos eram simples fardos 
de 20 kg de estilha de cânhamo, 
embalados em vácuo, que depressa 
se moldaram ao rabo de cada 
um, passando desta forma a 
assentos verdadeiramente únicos 
e personalizados. Este mobiliário 
inusitado foi um grande contributo 
para atenuar a baixa temperatura 
que se fazia sentir na sala onde 
decorreu a formação, um espaço 
ainda em obra, com portas e janelas 
com vidros partidos e bastante 
corrente de ar. Como música de 
fundo tivemos a companhia do 
sino da igreja de Seidões, que a 
cada meia hora marcava o passo 
da formação, como antes ditava 
o trabalho dos campos em redor. 
Começava a tocar às 06:30.

O cheiro que dominava a sala 
de formação e toda a obra não 
era o de solventes químicos ou 
cimento, mas antes um cheiro a 
celeiro, que na altura da mistura 
da estilha de cânhamo com a cal e 
a água, se tornava numa espécie de 
cheiro a chá verde. Destaque para 
a pouca quantidade de resíduos 
e até a pequena quantidade de 
materiais utilizados. Na entrada ou 
no exterior desta obra não se via o 
habitual contentor de resíduos ou 

grandes sacos para a reciclagem, 
porque de facto quase tudo neste 
estaleiro estava imediatamente 
apto para ser reaproveitado. 

Exemplo desta dinâmica é que a 
argamassa que cai ao chão, quando 
se coloca o material na cofragem, é 
directamente aplicada na parede.

A OBRA
A obra a cargo da HES decorre 
numa quinta constituída por uma 
casa de granito de 2 pisos, com 
cerca de 300m2, e com um terreno 
de 18 mil m2, num verdejante vale 
repleto de minas de água.

Greg e Isabel Kheel são os 
clientes deste magnífico projecto 
de renovação e, graciosamente, 
ofereceram o seu projeto como 
recinto para o workshop. O casal 
norte americano, ele modelo, 
ela naturopata, com uma 
clínica de terapias naturais em 
Washington, adquiriram a quinta 
há 4 anos. Durante o primeiro 
ano, acamparam, literalmente, 
no terreno. Renovaram muros, 
limparam linhas de água e 
plantaram árvores, enquanto 
decidiam como seria a renovação 
da casa. Desde cedo, ficou claro que 
iriam construir de forma natural e o 
cânhamo tornou-se a opção lógica. 

O projecto compreende a 
construção de um novo corpo 
adjacente ao edifício, mas consiste 
sobretudo no isolamento da casa 
existente pelo interior (paredes, 
chãos e tectos), com hempcrete, para 
se conseguir amenizar a frieza das 
paredes de granito. Apesar de em 
alguns pontos alcançarem 0,5m 
de espessura e de no seu interior 
existir uma caixa de terra entre as 
pedras exteriores e interiores, as 
paredes de granito não conseguem 
impedir a passagem do frio, a 
humidade e a perda de calor para 
o exterior. Sabemos bem que estas 
grandes casas de granito do Norte 
de Portugal são gélidas no Inverno, 
apenas tendo bom comportamento 
térmico no verão, quando são 
bastante fresquinhas.

Com esta nova “pele”, como lhe 
chamou Greg, consegue-se obter 
conforto não só térmico, mas 
também acústico, retendo o calor 

emanado da futura fonte de calor. 
Ao mesmo tempo, a qualidade do 
ar interior será melhorada, pois o 
objectivo final desta remodelação, no 
que toca aos donos da obra, é virem a 
ter uma “casa confortável e saudável”.

Em termos de custos dos 
materiais, Greg e Isabel sabem que 
os valores não se afastam muito da 
chamada construção convencional. 
No entanto, “a médio e longo 
prazo, as vantagens energéticas 
compensam, pois o nível de 
isolamento permitirá a retenção 
de calor quando o aquecimento 
é desligado. Por outro lado, estes 
materiais, por serem naturais, não 
libertam solventes químicos para o 
ar no interior das habitações.”

OS MATERIAIS

Palha de cânhamo
A utilização deste material em 
argamassas é recente. Até aos 
anos 90, a palha ou estilha de 
cânhamo, era considerada como 
um subproduto, sem grande 
valor utilitário e económico 
dentro da fileira dos muitos 
aproveitamentos do cânhamo, 
que têm na fibra, primeiramente, 
e nas sementes, em segundo, o seu 
grande valor económico. A palha 
de cânhamo, triturada ou não, era 
tradicionalmente utilizada nas 
camas dos animais, uma vez que 
absorve a humidade, tornando o 
habitat dos animais em estábulos 
mais confortável e higiénico. 
Aqui, tal como na argamassa de 
hempcrete, a palha de cânhamo, 
surge associada à cal, tal como nos 
conta Jurgen Hempol: “Antigamente, 
na Dinamarca, as paredes e os 
tectos dos estábulos das vacas eram 
pintados com cal, devido às suas 
propriedades anti-bacterianas”.

A Oficina de Cânhamo e Cal promovida pela Hemp Eco Systems (HES) em Abril, na aldeia de Seidões, 
em Fafe, não foi apenas uma formação teórica. Houve muita “mão na massa” e os formandos saíram 
do evento carregados de inspiração, conhecimento e visões para um futuro melhor, tendo como base 
a construção em cânhamo.  por João Carvalho | fotos Duarte Estelita

CONSTRUÇÃO EM CÂNHAMO E CAL
WORKSHOP

Sala de formação

O formador
Tony Läderach é um Suíço/
Sul-Africano de 35 anos, 
engenheiro civil de forma-
ção, com especialização em 
energias renováveis. Em 2015, 
decidiu abandonar a cons-
trução convencional, onde 
trabalhou durante 6 anos, 
e dedicar-se à construção 
natural, pondo em prática 
ensinamentos de economia 
circular e reaproveitamento 
de materiais. Enquanto forma-
dor do curso, na componente 
teórica, forneceu informação 
específica e conseguiu,  
de forma informal, levar-nos 
para temáticas relacionadas 
com a aplicação de noções 
de engenharia neste tipo de 
construção. Foi igualmente 
o formador da componente 
prática, ou não fosse ele um 
engenheiro/trolha, ou seja 
alguém com sólidos conheci-
mentos teóricos, mas igual-
mente detentor do “saber 
fazer”, que só a experiência 
em obra traz.

Estilha triturada, ou seja, pequenos pedaços 
do cerne do caule da planta de cânhamo
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e constitui, segundo a HES, o factor 
que lhes permite garantir aos clientes 
bons resultados finais. Trata-se de 
uma “receita” de 3 minerais e rocha 
vulcânica, que irá actuar como o 
agente que, além de estimular o mais 
rápido “endurecimento” e secagem da 
argamassa, potenciará a sua capacidade 
em reter a humidade, evitando a 
condensação e ajudando, assim, a 
impedir o sick building syndrome.

Cal
Durante o workshop, o papel e a 
importância do cânhamo foram 
amplamente salientados, mas o mesmo 
destaque foi dado à cal, ou não se 
chamasse o workshop Hemp and 
Lime! A cal utilizada em todas estas 
misturas deverá ter percentagem 
de cálcio superior a 90%, ou seja, 
deverá ter pouca argila, o que irá 
permitir maior retenção de água e 
potenciar a capacidade de absorção 
de CO2, contribuindo para uma 
melhor qualidade do ar interior das 
habitações. Para se obter a cal aérea, 

em inglês hydrated lime, recorre-se a 
um processo em que a pedra calcária 
é aquecida a 900 graus, de forma a 
expulsar o CO2 da cal hidráulica, o 
que, apesar de ser um processo que 
consome bastante energia, é muito 
inferior aos 1800 graus necessários 
para se fazer cimento, que no fundo 
também é uma mistura calcária. Esta 
vantagem energética, aliada ao facto 
de ao longo da sua vida a cal aérea ir 
absorver mais CO2 do que o libertado 
no processo anterior, dá a este tipo 
de cal uma pegada ecológica que 
podemos considerar positiva.

HES PLUS, HES MIX, 
HES WALL e HES FINISH
A Hemp Eco Systems é uma empresa, 
que após 30 anos de experiência, 
apresenta diferentes produtos 
testados, que oferecem estabilidade 
e eficácia construtiva, e a garantia 
de resultados finais através da 
padronização dos procedimentos.  
A intervenção desta empresa em obra 
acontece depois de o projecto  
de estruturas estar realizado, 
idealmente com estrutura de madeira, 
que funcionará como autoportante 
das paredes e tectos, onde o hempcrete 
será aplicado. Além da gama própria 
de produtos e receitas, recorrem a um 
método construtivo a que chamam 
hemping, que no fundo é o tradicional 
enchimento com argamassa de 
cânhamo e cal, com recurso a 
cofragem, preferencialmente de 
madeira. A HES adapta a maioria das 
ferramentas e técnicas já existentes no 
mercado utilizando uma panóplia de 
materiais naturais.

O HES MIX é uma mistura de 43 
litros de água com 20 kg de estilha 
de cânhamo, 25 kg de cal aérea (com 
percentagem superior a 90% de 
cálcio) e 3 kg de HES PLUS. O HES 
PLUS é uma mistura de cor cinzenta 

The Hemplime Handbook
Tony Läderach é, juntamente 
com Jorgen Hempel, co-autor 
do livro “The HempLime 
HandBook”, um manual que 
demorou cerca de 3 anos 
a finalizar. Trata-se de um 
livro técnico, com a síntese 
do potencial desta técnica 
construtiva e da experiência 
e saber consolidado pela 
HES. Este livro dá-nos as 
boas–vindas ao mundo 
da construção natural, e 
assenta na obra já feita em 
várias partes do mundo e em 
inúmeros estudos técnicos.

A EQUIPA JORGEN HEMPEL é um dinamarquês de 86 anos, 
cuja presença elevou o encontro nesta pequena aldeia de Seidões a 
uma atmosfera de universalidade, transmitindo a cada participante 
um espírito de missão na divulgação da construção com cânhamo.
A vida profissional deste homem, fluente em Dinamarquês, Inglês, 
Francês, Sueco, Alemão e Italiano, começou nos anos 50 do século 
XX, no sector da pintura de navios, dando continuidade e ampliando 
um negócio de família, fundado em 1915. 

Depois de um percurso a nível global neste sector, até final dos 
anos 80, vendeu os seus interesses nesta indústria e passou a dedicar-
-se ao trabalho com ONG’s, como os Médicos sem Fronteiras, tendo 
sido responsável pela sua logística no conflito da ex-Jugoslávia. 

A partir dos anos 90 focou a sua intervenção na área da construção 
natural e na reflexão de como podemos mudar a nossa forma de viver 
e de consumir de maneira a parar as alterações climáticas. 

A jornada em prol do cânhamo de Jorgen começou no início da dé-
cada de 90, quando se envolveu na reconstrução de um castelo em 
França. Conheceu Yves Kuhn, que usando um chapéu pontiagudo lhe 
bateu à porta, segurando um pequeno pedaço de palha de cânhamo 
na sua mão, e disse que essa “palha” iria mudar a forma como se constrói 
no mundo. Assim, durante 2 anos, estes dois visionários uniram esfor-
ços, e em conjunto levaram a cabo a reconstrução do velho e húmido 
castelo francês, evitando o uso de cimento. Utilizaram apenas receitas 
antigas de argamassas, procurando a mistura mais indicada. Deram, 
então, início à génese do que hoje se designa “eco-construção” ou 
construção natural, buscando sempre obter as vantagens e ganhos 
térmicos deste tipo de materiais, ou seja, trabalhar com a natureza, e 
não contra ela.

Em 2011, como súmula de uma vida profícua e de conhecimento en-
ciclopédico teórico e prático, fundou a Hemp Eco Systems Group, uma 
organização que tem como vocação construir uma rede internacional, 
para promover o uso de biomateriais na construção e isolamento, bem 
como assessorar governos, instituições e empresas em renovação 
energética.

Jorgen acredita estar há 30 anos “em missão” para mudar a forma 
errada como actualmente se constrói, de forma a combater por esta 
via as alterações climáticas, e igualmente contribuir para a saúde dos 
habitantes. Numa pequena conversa que tivemos com ele, fez questão 
de destacar que devemos, no caminho para um futuro sustentável, 
aceitar os compromissos, ou seja olhar para o Cânhamo como uma 
das muitas ferramentas para reverter as alterações climáticas, adver-
tindo-me para não cairmos em fundamentalismos: trabalhar para mudar 
o sistema, não contra o sistema. Actualmente, Jorgen vive na ilha da 
Madeira, onde irá começar a construir uma casa de cânhamo.

Tony Läderach, Greg Kheel e Jorgen Hempel
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o mais possível como é construir com cânhamo/cal. Se tiver 
tempo, pode sempre tentar fazer ele próprio o isolamento 
das paredes, um processo exigente em termos mão-de-o-
bra, mas o ideal é recorrer a uma empresa especializada ou 
a um profissional para fazer o acompanhamento da obra.

Quais os aspectos positivos e negativos que destacas na 
tua casa? 

Honestamente, não consigo ver aspectos negativos na 
minha casa, apenas positivos, a começar pelo facto de uti-
lizarmos uma planta com círculos de crescimento de 4 
meses, reduzindo drasticamente a utilização de recursos 
naturais, irrecuperáveis para o planeta, tais como a areia, 
cimento ou produtos à base de petróleo. A pegada ecológi-
ca, pode dizer-se, é abaixo de zero em termos de libertação 
de CO2, uma vez que o cânhamo absorve mais CO2 que 
qualquer outra planta. Ao combinar o cânhamo com cal 
hidratada todo o CO2 libertado na obtenção da mesma é 
novamente absorvida pelas paredes da casa, uma vez que 
a cal hidratada endurece com o ar, fechando o ciclo de 
CO2 e retendo ainda o carbono nas paredes. Além disso, o 
desempenho térmico proporciona um ambiente saudável 
dentro de casa, livre de humidade, mofo ou bolores, que 
como sabemos são extremamente nocivos para a nossa 
saúde. Tem muito bom desempenho acústico e o facto de 
ser um material à prova de fogo é outra enorme vantagem. 
Em suma, não podia estar mais satisfeito.

Enquanto grande conhecedor do panorama do cânhamo 
em Portugal, como olhas para a actualidade em torno do 
cultivo desta planta e eventual transformação por cá? 

Neste momento consigo olhar para o panorama do câ-
nhamo em Portugal com algum optimismo. É lamentável 
que por parte do governo e das entidades competentes 
esta planta ainda seja vista com muita desconfiança, mas 
finalmente já temos portaria. Apesar de não ser a ideal, 
já permite cultivar para fibra e sementes em Portugal. Há 
cada vez mais pessoas e investidores a perceber o poten-
cial da planta e será uma questão de tempo, espero que não 
muito, para haver processamento e transformação cá. Sei 
de planos para isso, que irão permitir o desenvolvimento 
do cultivo do cânhamo e todas as outras indústrias sub-
sequentes, como a da construção, o têxtil e a alimentar.

*Presidente da CannaCasa — Associação do Cânhamo Industrial

O workshop organizado há 3 anos foi o ponto de partida 
para a eco-construção em Portugal? 

Sem dúvida que sim. O workshop, aliado à constituição da 
CannaCasa, veio dar visibilidade ao Cânhamo Industrial, o 
seu potencial com as mais de 25 mil diferentes aplicações, 
especialmente no sector da construção. 

Como foi o processo de construção e legalização da 
tua casa? O facto de ser construída em cânhamo compli-
cou as coisas, que já de si são morosas? 

Nem por isso, se bem que o projecto inicial não contem-
plava o isolamento em cânhamo, foi apresentado nas telas 
finais. Foi um processo pacifico, uma vez que, não sendo um 
material estruturante, cumpriu com as metas da certificação 
térmica, acústica e de fogo.

Passados três anos, gostaríamos de saber como é viver 
numa das primeiras casas de cânhamo construídas em 
Portugal? 

Tem sido fantástico. Comprova-se realmente o incrível 
desempenho térmico, a regulação da humidade fantástica, a 
mínima necessidade de aquecimento e arrefecimento. Sendo 
a quinta casa onde habito no concelho de Sesimbra, passei 
de 200€ por mês em aquecimento no inverno para aquecer 
toda a casa com apenas uma salamandra. Numa altura em 
que a energia está a atingir preços incomportáveis, a opção 
de ter construído uma casa em cânhamo faz mais sentido.

Que conselhos darias a um dono de obra que queira 
utilizar este método e técnica construtiva?

Para não hesitar na decisão. Não sendo uma técnica 
construtiva muito complicada, deverá sempre informar-se 

WWW.CANNAHABITAT.COM
Rua do Cabaço, nº6, Aiana de Cima, Sesimbra | Telm.: 913496283

Em Abril de 2019 Miguel Negrão promoveu, 
em Sesimbra, através da CannaCasa, o primeiro 
workshop de hempcrete em Portugal, facilitado
por Wolf Jordan. A formação decorreu na obra 
de construção da sua futura casa, que actualmente 
já está finalizada, com a respectiva licença 
de habitabilidade. Falámos com Miguel Negrão 
à margem do workshop da Hemp Eco Systems, 
para perceber melhor como foi o processo 
da construção da sua casa de cânhamo.

por João Carvalho | fotos CannaCasa

CANNACASA

ENTREVISTA a Miguel Negrão*

“Não podia estar 
mais satisfeito 
com a minha casa 
de cânhamo”

 PRIMEIRO WORKSHOP DE HEMPCRETE EM PORTUGAL
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A realidade é que esta planta e os seus de-
rivados ainda são totalmente ilegais e, no 
entanto, muitas pessoas declaram-se aberta-

mente como utilizadoras de canábis. 
Existem mesmo associações de consumido-

res, locais onde os membros podem adquirir e 
consumir canábis, dentro de um 
vazio legal. De facto, de acordo 
com inquéritos do CIS — Centro 
de Investigações Sociológicas 
(organismo do Ministério da 
Presidência espanhol), 84 por 
cento da população espanhola 
concorda com a regularização 
do uso da canábis para fins me-
dicinais e 47 por cento é a favor 
de uma regulamentação abran-
gente da canábis, independente-
mente do uso pretendido. Como 
podemos ver, encontramo-nos 
perante uma situação algo paradoxal, que tenta-
remos esclarecer ao longo deste artigo.

A lei e a realidade social da canábis 
em Espanha
Montesquieu disse que “Uma coisa não é justa 

porque é lei. Deve ser lei porque é justa” — e é nisso 
que acreditam os milhares de activistas da caná-
bis que lutam em Espanha pela sua legalização.

Em Espanha, a lei é muito ambígua. Embo-
ra o Código Penal não considere o consumo, a 
posse ou o cultivo de canábis como um crime 
desde que se destine ao consumo pessoal, estas 
actividades podem ser punidas com pesadas mul-
tas (entre 601 e 30 000 euros). Além disso, não 
se especifica que quantidades são consideradas 
para consumo pessoal, tornando difícil discer-
nir se a quantidade de canábis que uma pessoa 
tem excede ou não a quantidade permitida. Isto 
cria um mar de dúvidas, tanto para os consumi-
dores como para as autoridades. Estas lacunas 
legais são perigosas, pois deixam o consumidor 

completamente indefeso e passível de ser punido 
por cultivar o seu próprio medicamento, como se 
estivesse a traficar. 

Por outro lado, esta ambiguidade legal não im-
pede que muitas pessoas recorram à canábis para 
tratar os seus problemas de saúde. O Observatório 

Espanhol de Canábis Medicinal 
(OECM) coloca em cerca de 500 
mil o número de utilizadores de 
canábis medicinal em Espanha. E 
é em parte devido a isto que exis-
tem várias associações, grupos e 
movimentos sociais que hoje em 
dia estão activos na reivindicação 
da regularização, tanto da caná-
bis como das associações de con-
sumidores. Estas associações de-
sempenham um papel vital para 
muitos doentes, que só nelas con-
seguem encontrar uma forma de 

obter canábis que não represente um risco, nem 
para a sua saúde nem perante a lei.

Estes movimentos sociais estão mais presen-
tes nalgumas regiões do que noutras e a Cata-
lunha é uma das zonas de Espanha onde estão 
mais activos. Um dos grandes avanços destes 
movimentos reivindicativos são as Associações 
de Consumidores de Canábis, que, teoricamen-
te, são associações sem fins lucrativos, em cuja 
sede os seus membros podem consumir e adqui-
rir canábis e seus derivados sob as figuras legais 
de “consumo partilhado”.

Embora o fenómeno das associações se encon-
tre, neste momento, em pleno auge e o número de 
associações deste tipo esteja a crescer por todo o 
país (já ultrapassa as 1.500), não existe qualquer 
norma estatal que as regule. Algumas regiões 
tentaram criar quadros legais para regular este 
movimento. No entanto, estas tentativas caí-
ram em saco roto, devido ao facto de o Tribunal 
Constitucional considerar que as leis “invadem 
competências exclusivas do Estado”. Esta falta de 

leis que regulem o fenómeno, causa insegurança 
jurídica para os membros e administradores dos 
clubes, que lutam para ter um quadro legal em 
que se possam amparar.

É possível que ainda neste ano de 2022 teste-
munhemos nova legislação sobre a canábis me-
dicinal em Espanha. Diferentes grupos políticos 
decidiram criar uma comissão de peritos para es-
tudar as alterações necessárias na legislação para 
melhorar a situação dos utilizadores medicinais 
de canábis. Teremos de esperar que as alterações 
na legislação sejam tornadas públicas para poder-
mos analisá-las, no entanto, são muitas as vozes 
que criticam esta nova iniciativa legislativa por 
ser insuficiente, uma vez que deixaria de fora do 
novo quadro legal outros fins não-medicinais.

A primeira associação canábica que se cons-
tituiu em Espanha foi a Associação Ramón San-
tos de Estudos sobre a Canábis (ARSEC), cujo 
registo foi formalizado em 1991, em Barcelona. 
Desde então, o movimento canábico, e em parti-
cular o das associações de consumidores, nunca 
parou de crescer, apesar de as autoridades terem 
tentado tudo o que estava ao seu alcance para o 
impedir. Muitas destas associações são alvo de 
denúncias e investigações por parte das autori-
dades, mas mesmo assim estamos perante um 
movimento imparável.

Na Catalunha o movimento é muito activo, 
sendo Barcelona a cidade com mais associações 
canábicas: cerca de 400. Andando pelo centro 
desta cidade é muito comum encontrar pessoas 
a fumar canábis, é fácil ver lojas a vender pa-
rafernália para fumar canábis, até mesmo lem-
branças turísticas que fazem menção à nossa 
planta favorita. Sim, a canábis está a tornar-se 
uma atracção turística na cidade de Barcelona 
e, de facto, algumas pessoas chamam-lhe a nova 
Amesterdão. Embora, em teoria, as associações 
de canábis sejam apenas para residentes habi-
tuais, muitos turistas encontram formas de se 
tornarem membros.

Nos últimos anos, a canábis tem estado nas bocas do mundo e Espanha é um dos lugares 
mais conhecidos na Europa pela sua permissividade. Qual é a relação entre a realidade 
social e a situação política e jurídica da canábis em Espanha? 

por Simón Pardo de Donlebún

A REALIDADE SOCIAL DA CANÁBIS

SERÁ BARCELONA 
A NOVA AMESTERDÃO?

Na Catalunha 
o movimento 
é muito activo, 
sendo Barcelona 
a cidade com 
mais associações 
canábicas: 
cerca de 400.
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Assim que entramos no palácio somos invadidos 
por uma sensação de grandeza. Os seus 
tectos altos, coroados com magníficos vitrais 

modernistas, dão-nos acesso a uma área onde se 
encontram interessantes exposições temporárias, 
gratuitas. A beleza da entrada deste museu é 
apenas uma pequena amostra da majestade que 
nos espera no primeiro andar, onde se encontra 
a colecção permanente. A dedicação com que 
o palácio foi restaurado reflecte-se em todos os 
detalhes, que surpreendem os visitantes, desde 
os impressionantes pavimentos até aos tectos 
profusamente trabalhados, passando por vitrais  
de cortar a respiração.

A coleção permanente é constituída por objectos 
invulgares relacionados com diferentes aspectos 
da cultura da canábis. Estão expostos objectos 
históricos únicos que nos mostram a importância 
que teve esta planta no passado. Além disso, a 
colecção conta com valiosas obras de arte que 
retratam o uso da canábis ao longo da história. É um 
museu maravilhoso para os interessados na história 
e na cultura canábicas, bem como para os amantes 
da arte, que podem apreciar pinturas originais de 
importantes pintores do século XVII, como David 
Teniers, Cornelis Decker e Herman Saftleven. 

Uma das salas mais espectaculares é a sala 
medicinal, onde está exposta uma das maiores 
colecções mundiais de medicamentos feitos com 
canábis. A maioria dos objectos data do século XIX, 
alguns são ainda mais antigos, o que nos mostra que 
o uso medicinal desta planta remonta a muito tempo 
atrás e que a sua proibição actual não é mais do que 
um retrocesso para a nossa sociedade.

Este museu foi fundado por Ben Dronkers, 
um filantropo holandês que durante décadas se 
dedicou a coleccionar objectos curiosos e únicos 
relacionados com a planta da canábis. Para além 

deste museu, Ben Dronkers é o proprietário do 
famoso Hash Marihuana & Hemp Museum de 
Amesterdão, bem como do banco de sementes de 
canábis Sensi Seeds e da Hempflax, uma empresa 
dedicada a reavivar o uso do cânhamo, ou canábis 
industrial.

Este museu tenta eliminar todos os preconceitos 
sobre a canábis. Neste lugar mostra-se que, embora 
muitos não o saibam, esta planta que acompanha 
o ser humano há milénios não só tem um uso 
recreativo, como também pode ser utilizada para 
muitos outros fins (medicinal, industrial, ritual, etc.). 
Uma espécie vegetal tão versátil como esta tem sido 
sistematicamente demonizada por autoridades  
e potências económicas em todo o mundo.

Neste museu, que presta homenagem à canábis, 
mostra-se que, como acreditamos muitos de nós, 
amantes desta planta, se se decidisse usar todo 
o potencial que ela tem para oferecer, o mundo 
poderia ser um lugar melhor para todos.

Um dos lugares imperdíveis para quem 
visita Barcelona e se interessa pela canábis
e pelas suas muitas facetas é o Hash 
Marihuana & Hemp Museum. Localizado 
num maravilhoso palácio modernista 
chamado Palau Mornau, este museu 
contém uma exposição permanente e única, 
que mostra todas as utilizações possíveis 
da planta da canábis, passadas, 
presentes e futuras.

Visita da comitiva Cannadouro, Março 2022
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Após vários anos a seguir o trajecto da 
canábis, percebendo a sua libertação 
na sequência de anos de escravatura 

proibicionista neste “novo mundo”, tor-
nou-se urgente falar sobre a importância 
dos direitos humanos.

Quando nos debruçamos sobre o tema 
da canábis, podemos abraçar muitos sec-
tores da sociedade, desde o acesso em 
função do género, a evidência do racis-
mo e os números das detenções associa-
das à utilização e à venda. Podemos tam-
bém seguir um conjunto de associações 
que, felizmente, vão tendo suporte em 
relatórios fundamentados, com recolha de 
dados muito valiosos para estas opiniões 
deixarem de ser só ‘opiniões’, passando 
a ser evidências com rostos e vidas, que 
de números passam a nomes e de nomes 
passam a histórias que podem ser relata-
das na primeira pessoa.

Estudos científicos recentes e casos 
verídicos que se foram difundindo vie-
ram dar um novo alento a mães e pacien-
tes em muitas partes do mundo. Graças 
às tecnologias, que nos permitem comu-
nicar a uma velocidade quase estonte-
ante, nas últimas duas décadas algumas 
mães foram partilhando experiências 
com a planta da canábis, conseguindo 
minorar sintomas de doenças graves 
nos seus filhos. Este recurso à planta e 
os seus benefícios surgiram logo no ime-
diato, após a divulgação de vários estu-
dos científicos, principalmente depois da 
descoberta do sistema endocanabinóide.  

Falamos de mães que vivem o seu 
dia-a-dia em sobressalto constante e 
que encontram nesta planta uma forma 
de substituir os tratamentos dos seus fi-
lhos, pois apenas com recurso a fárma-
cos químicos são incapazes de resolver a 
doença que os afecta e sofrem todos os 
danos colaterais associados aos efeitos 
secundários. Mas a principal razão da 
luta pelo acesso à canábis é, efectiva-
mente, o poder de cura que a planta re- 
presenta na sua essência, de uma forma 

tão simples que poderia permitir às mães 
cultivar o próprio remédio! No Brasil, 
o caminho tem sido feito com um im-
pulso enorme do movimento das “Mães 
Maconheiras”, que esteve na linha da 
frente desde 2014, tendo dado origem à 
primeira decisão judicial que legitimou 
uma mãe a importar o remédio à base 
da planta proibida para a sua filha, que 
sofria de uma patologia capaz de causar 
a morte súbita durante uma das 60 cri-
ses diárias que a menina sofria. Esta mãe 
lutou pela vida da sua filha e deu força a 
outras mães que se juntaram a ela. Assim 
se iniciaram as batalhas na justiça, que 
permitiram às mães serem ouvidas, a 
bem da saúde e pelo direito a um trata-
mento mais eficaz para os seus filhos. 

Cansadas com a inércia dos que de-
viam zelar pelos pacientes em Portu-
gal, ganhámos coragem para criar o  
Movimento das Mães pela Canábis 
em Portugal (MMPC), no passado dia 
1 de Maio, assinalando o Dia da Mãe. 
Esta iniciativa traz consigo a vontade de 
centenas de mães que residem em Por-
tugal e de outros pacientes e cuidadores 
que se uniram ao movimento para lutar 
pelo seu direito à saúde. A intenção deste 
movimento é dar visibilidade a famílias e 
pacientes que passam pelo terrível pro- 
blema da falta de acesso a um tratamen-
to de saúde, dando voz a todos e a todas. 
Trabalhamos em conjunto no sentido 
de conseguirmos alcançar os objecti-
vos que nos unem e que se resumem ao  
seguinte: o tratamento dos nossos filhos 
e pacientes através de métodos eficazes  
e indolores e ainda acessíveis a nível fi-
nanceiro. Tal como noutros países por 
esse mundo fora, queremos lutar pelo 
acesso à planta na legalidade, na trans-
parência e com orientação médica. É dis-
to que precisamos e é por isso que lutare-
mos! Queremos trilhar caminhos viáveis 
para juntos rumarmos à legalidade e à 
acessibilidade da canábis, renovando a 
esperança e mudando as leis e os proces-
sos, lutando pelo direito à saúde e pelos 
direitos humanos!

CRÓNICA

Embarcar na equipa do espaço de bolos e fazer o seu negócio arrancarEmbarcar na equipa do espaço de bolos e fazer o seu negócio arrancar

+33 1 53 81 00 10+33 1 53 81 00 10franchise@cakespace.co www.cakespace.coTél : +33 1 53 81 00 10

Estamos a oferecer-lhe

Já é proprietário da sua loja,ou 
é um  franchisado,
mas quer trazer um impulso ao seu negócio? 
Cakespace oferece-lhe 30 000€, junte-se já à 
aventura Cakespace!

Taxa de entrada!

É novo no mercado da CBD?
A Cakespace quer facilitar-lhe o destaque 
dos seus concorrentes, oferecendo-lhe a 
taxa de entrada.

abertura em breveabertura em breve

Av. Óscar Monteiro Torres 61, 1000-261 LisboaAv. Óscar Monteiro Torres 61, 1000-261 LisboA

www.cakespace.co

por Margarida Ferreira
e Paula Mota

O nascimento do Movimento 
Mães pela Canábis em Portugal

Como juntar-se 
ao movimento
Podem juntar-se a nós no 
Facebook ou no Instagram 
e contactar-nos pelo email 
movimentomaespelacannabis@gmail.com

mailto:movimentomaespelacannabis@gmail.com
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A MUDANÇA NA POLÍTICA DE DROGAS DA ALEMANHA

Desafios actuais e potencial futuro
No final de 2021, o novo governo alemão anunciou os seus planos para legalizar o uso adulto de canábis, 
um marco na política europeia de drogas. A legalização controlará a qualidade, aumentará a protecção 
dos jovens e impedirá a propagação de canábis contaminada. O anúncio foi seguido com entusiasmo 
não apenas na Alemanha, mas em toda a Europa e no mundo. Até agora, porém, a polícia continua 
a prender e a maltratar pessoas por posse de canábis, enquanto o mercado negro prospera 
e os activistas saem à rua exigindo acções. Então, o que está acontecer?

OPINIÃO

A política de drogas alemã está num ponto de 
viragem fundamental no tempo, não apenas 
em relação à canábis. Sendo o país mais po-

puloso da Europa, a Alemanha influenciará significati-
vamente a política europeia e global. Como a lei da UE 
determina a adesão às convenções internacionais sobre 
drogas, a maneira da Alemanha lidar com a Convenção 
Única de 1961 e os órgãos internacionais de política de 
drogas CND (Comissão de Narcóticos) e INCB (Con-
selho Internacional de Controle de 
Narcóticos) será fundamental. Com 
o novo governo vem um novo Czar 
Antidrogas: Burkhard Blienert, um 
anti-priobicionista.

A sua posição até agora tinha sido 
deliberadamente negligenciada pelos 
anteriores governos, pois Blienert 
tem sido um defensor da descrimina-
lização, legalização e redução de da-
nos dentro do seu próprio partido, às 
vezes relutante. Será o primeiro czar 
antidrogas a falar na Hemp Parade anual, a maior mani-
festação pró-legalização da canábis na Alemanha. Ape-
nas o anúncio de que Blienert seria o novo czar também 
despertou entusiasmo entre as pessoas envolvidas na 
redução de danos: “Agora o escritório é ocupado por 
uma pessoa com conhecimento relacionado com dro-
gas e saúde e está a usar essa instituição rumo a uma 
política de drogas mais humana”, diz Dirk Schäffer, re-
presentante da Deutsche Aidshilfe (associação de apoio 
ao HIV). A partir de agora, o ministro da saúde alemão, 
Karl Lauterbach, anunciou que uma lei de legalização 
da canábis será elaborada no segundo semestre do ano. 
Ainda não há detalhes específicos, apenas se sabe que a 
canábis deve ser vendida em lojas especializadas e que 
profissionais nacionais e internacionais estarão envol-
vidos no processo. Uma das questões mais importantes, 
se o cultivo de canábis em casa será legal, ainda não foi 
respondida, com políticos do Partido Liberal e Verde 
proclamando ser a favor do cultivo em casa, enquanto 
os social-democratas parecem estar hesitantes.

Mas o progresso não está acontecer apenas em rela-
ção à canábis. O renascimento psicadélico chegou com 
força à Alemanha e até o Estado está a envolver-se. 
Vários grupos da sociedade surgiram em lugares como 
Berlim, Leipzig e Hamburgo, promovendo tópicos so-
bre substâncias psicadélicas. Mas o projecto psicadélico 
mais notável que está a decorrer na Alemanha é o estu-
do EPIsoDE, um ensaio clínico de estágio II que pesqui-
sa como a psilocibina pode ser utilizada na depressão 
resistente à terapia convencional. O estudo é feito por 
várias organizações, entre elas o prestigioso hospital 
universitário Charité, em Berlim. Embora ainda seja 
oficialmente proibido por governos de todo o mundo, 

o Ministério Federal Alemão de 
Educação e Pesquisa financia o 
estudo com quase 2,3 milhões de 
euros no total, citando o potencial 
dos psicadélicos para problemas de 
saúde mental. Os resultados deve-
rão sair em 2024/2025 e podem 
lançar as bases para mais pesqui-
sas sobre compostos psicadélicos 
na Alemanha.

Por último, foi anunciado que 
os serviços de redução de danos 

serão ampliados. Embora sejam considerados progres-
sistas a nível internacional, os programas de redução 
de danos no terreno têm lutado pela sua existência nos 
últimos anos. No seu primeiro discurso internacional, 
Blienert fez vários comentários sobre essas questões, 
prometendo uma abordagem mais eficaz e humana, 
com foco na redução de danos, prevenção e tratamen-
to. Um novo desenvolvimento notável é a decisão do 
governo de introduzir serviços de testagem de dro-
gas. Mais uma vez, nenhum detalhe foi publicado, mas 
a realidade é que vários estados e municípios alemães 
tentaram introduzi-los e falharam por impedimentos 
a nível federal. Assim, um programa de verificação de 
drogas apoiado pelo governo federal desperta grandes 
esperanças na comunidade alemã de redução de danos.

Legalização da canábis, pesquisa psicadélica, testa-
gem de drogas e um czar anti-drogas com reais qualifica-
ções e conhecimentos para ocupar a sua posição: de facto 
a política de drogas alemã pode sofrer uma mudança 
fundamental nos próximos anos.

O ministro 
da saúde alemão 

anunciou que a lei 
de legalização 

da canábis 
será feita no segundo 

semestre do ano.

por Nils Biedermann, ENCOD 
European Coalition for Just and Effective Drug Policy
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EXTRACÇÃO

O que são as extracções de canábis?
Extrair a resina da canábis consiste em separar a parte 

fármaco-activa do resto da planta, ou seja, separar a 
resina da flor. O objectivo é concentrar os tricomas e 
separá-los da parte vegetal inactiva, ou com o mínimo 
possível dela. Assim, as extracções e os haxixes são mais 
potentes do que as flores: têm mais partes de resina ac-
tiva concentrada, se comparados com a parte vegetal. 

Muitos factores influenciam a coloração final do ha-
xixe: o modo como a planta foi cultivada, a cura, quanto 
tempo depois foi feita a extracção a segur à colheita, o 
método e a duração da extracção, entre outros. Porém, 
quanto mais resíduo de matéria vegetal o haxixe tiver, 
mais escuro será. Por outro lado, quantos mais tricomas 
e menos matéria vegetal residual houver, mais clara será 
a extracção. E é precisamente esse o objectivo das extrac-
ções: obter o máximo de pureza de tricomas, para assim 
ter mais concentração dos componentes que realmente 
queremos obter a partir da canábis, de modo a poder usar 
menos matéria prima para obter o efeito desejado. 

Os vários tipos de extracção
Depois de os nossos antepassados terem desbravado, 

com as próprias mãos, a extracção da resina da caná-
bis, muitas técnicas surgiram e evoluíram, criando uma 
nova indústria de possibilidades para amantes da cultu-
ra e para os pacientes medicinais. 

Existem centenas de tipos de haxixe e milhares de 
subprodutos provenientes de extracções, que podem 
ser feitas de várias formas, seja com ou sem solvente, 
por fricção, pressão a temperaturas baixas.

As extracções também podem ser feitas de forma ru-
dimentar, como os nossos antepassados faziam — mui-
tos ainda fazem —, ou de forma super tecnológica, como 
a indústria farmacêutica já faz.

Óleos sub-linguais, cosméticos, bebidas infusionadas, 
adesivos para pele, supositórios, haxixe, e muitas outras 
possibilidades, são fruto de algum tipo de extracção. 

Os produtos finais podem ser full spectrum (espectro 
completo), broad spectrum (espectro amplo) ou isolado. 
Essas são classificações muito importantes, pois afec-
tam a eficácia do produto. 

O primeiro contém todas as substâncias activas da 
planta que foi extraída e promove, assim, um efeito si-
nérgico que traz benefícios de forma eficaz, já que as 
substâncias se potenciam simultaneamente, além de, 
juntas, serem melhor absorvidas pelo corpo. Já no se-
gundo, o THC não está na formulação, mas a sinergia 
acontece entre a ampla gama de outros canabinóides e 
terpenos. Por último, o produto isolado, onde um cana-
binóide alvo é separado em laboratório de todas outras 
substâncias. Sozinho, ele não promove o efeito sinérgico 
nem constitui uma terapia tão eficaz.

Extrações com solventes
Este processo envolve algum solvente onde serão 

dissolvidos os tricomas. Depois é feita a expurgação do 
produto para separar o material activo, sem químicos. 
Os solventes mais comuns usados são álcool (etanol), 
butano e CO2. É a partir de uma extracção com CO2 que 
a maioria dos produtos encontrados no mercado é fei-
ta, como os óleos de CBD encontrados facilmente aqui 
em Portugal. Nesse processo, o gás de CO2 é usado em 
altíssima pressão, para se tornar líquido. Este líquido, 
junto com a canábis, recebe calor e mais pressão, que 
fará com que os tricomas ali misturados se soltem. 

Esse processo pode ser feito com diferentes dura-
ções, pressões e temperaturas, que darão produtos com 
diferentes cores, viscosidade e conservação de substân-
cias activas. 

Extracções sem solventes
O que está a ganhar muitos adeptos da canábis são as 

extracções sem solventes. Isso porque os processos que 
envolvem solventes e a falta de expurgação correcta pode 
gerar mais riscos para o consumidor, além da possibilida-
de de explosão (quando usados gases como o CO2).

Podemos dizer que o mercado das extracções sem 
solventes se iniciou em 1994, quando Milla Jansen, a 
“rainha do haxixe”, criou uma máquina que revolucio-
nou a indústria e a forma de separar os tricomas das 
flores. Milla inventou um tambor giratório, coberto por 
uma tela, que ‘lava’ a canábis e permite que os cristais se 
separem, sendo depois colectados facilmente na parte 
inferior da bandeja da caixa acoplada à máquina, que se 
chama Pollinator.

A partir daí, as extracções mecânicas evoluíram 
muito e hoje em dia temos bubble hash, ice water hash 
ou iceolator, dry sift, ou rosin de flor ou de haxixe, 
resultado de métodos de altíssimo rendimento, que 
alcançam grandes concentrações de tricomas sem uti-
lizar solventes. 

O cenário actual substitui, então, as formas rudi-
mentares de produção por uma produção tecnológica: 
as peneiras feitas com malha e balde foram substituídas 
por bolsas de alta qualidade e de várias micragens. A 
fricção das mãos foi trocada pela fricção entre as flores 
e o gelo, que deu origem ao moderno ice water hash. 

Esse exemplo de concentrado é originado de uma 
técnica que consiste em misturar água, gelo e canábis 
como uma sopa, até que os tricomas congelam e se sol-
tem da matéria vegetal, indo para o fundo dos sacos de 
filtragens de diferentes aberturas a fim de serem coleta-
dos, depois secos e curados.

Outro famoso exemplo de extração sem solvente é 
o rosin, que utiliza uma combinação de pressão e calor 
para “espremer” a resina do material, que pode ser flor, 
hash ou kief. Com estas técnicas, é possível extrair até 
90% dos canabinóides sem utilizar solventes.

É preciso deixar claro que este texto retrata uma pe-
queníssima parte da história das extracções e de pos-
sibilidades de processos. Estamos a viver, ao mesmo 
tempo, uma reconexão ancestral e um salto tecnológi-
co. A indústria da canábis é a que mais irá crescer neste 
século, por isso é necessário falar, cada vez mais, sobre 
todas as questões envolvidas nesta indústria, sem nunca 
esquecer os povos que mantiveram viva esta cultura e 
os que mais sofreram (e sofrem) com a proibição.

EXTRACÇÕES DE CANÁBIS 

DA TRADIÇÃO AO MODERNISMO
O uso da planta Cannabis Sativa L. é milenar. 
Historicamente, a nossa relação com a planta 
começou há mais de 12 mil anos, praticamente 
ao mesmo tempo em que os nossos ancestrais 
começaram a fazer agricultura. Esses povos 
descobriram a sua resina, por isso as extracções 
de canábis também são milenares, mesmo que 
algumas técnicas usadas sejam mais recentes. 

por Carolina Furtado Pereira

 É possível extrair até 90% de canabinóides sem utilizar solventes
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A situação dos pacientes que dependem da canábis 
medicinal para tratamento e/ou alívio dos seus sin-
tomas e das suas patologias em Portugal merece, 

sem dúvida, alguma atenção da sociedade portuguesa 
como um todo.

Estamos a falar de cidadãos no conceito mais puro 
do Direito, ao abrigo da lei maior deste país, e que, por-
tanto, possuem o seu direito humano e constitucional, 
o direito à saúde, violado a cada momento de crise, de 
dor, de desespero, por falta de acesso aos medicamentos 
à base de canábis. Estamos a 
falar de seres humanos sem 
medicamentos eficazes para 
as suas doenças. Também 
estamos a falar dos seus fa-
miliares, pais, mães, parentes 
próximos, esposas e maridos, 
que sofrem os mesmos pro-
blemas, por serem cuidado-
res, na impotência da ajuda, 
na dificuldade do auxílio aos 
seus entes queridos. Estamos 
a falar também de pessoas 
comuns, que circulam invisí-
veis, ao seu lado, pelas ruas, que estão a cometer crimes 
para amenizar o sofrimento de alguém. Crimes! 

As intersecções das mais variadas áreas do conheci-
mento humano que regem e se aplicam às afirmativas 
anteriores, como o Direito, a Sociologia e a Medicina, 
conduziram-me ao meu Doutoramento em Sociologia 
na Universidade de Coimbra, após a minha formação 
em Direito, há 23 anos, no Brasil.

Acredito que propôr o debate académico sobre este 
tema é o mínimo que se pode fazer, em razão de factos 
tão prementes, visíveis e ainda não solucionados, pois 
trata-se de cidadãos, pessoas, pacientes e seus familia-
res, que vivem um limbo jurídico social, na invisibilidade 
e na ausência da plenitude dos seus direitos humanos 
mais básicos, como o acesso à saúde.

Quando comecei a estudar a construção da verdade 
sócio-médico-jurídica do paciente canábico em Portugal, 
deparei-me com questões de difícil compreensão, sem um 
estudo mais aprofundado, um olhar mais cauteloso.

Pelo viés do Direito, percebemos a esfera penal que 
se apresenta primeiro, impávida, altiva em seu notório 
saber, para regular a sociedade através da punição, com 
a sua força policial ou o seu braço executor, interventor 
dos crimes — que, supostamente compõem o arcabouço 
de regras impostas pelo Estado. O objectivo é controlar 
a vida em sociedade, em assuntos relacionados com a 
saúde, infelizmente, tal como ocorre no Brasil e em to-
dos os países que se envolveram na ‘guerra às drogas'.

A presença da medicina está nos estudos sobre os 
efeitos benéficos da planta, 
emite certidões e análises 
científicas, auxilia a opinião 
e fornece pareceres aos lei-
gos reguladores, legisladores 
e membros dos governos, 
acerca do que pode e deve ser 
feito para pautar legalmente 
a vida do paciente canábico.

A Sociologia apresenta-se 
aqui para tentar perceber as 
relações entre os pacientes, 
os seus familiares, as leis, a 
medicina e o Estado. Em con-

sequência, o meu objecto de estudo é o acesso à canábis me-
dicinal. Desta forma, não posso afirmar o óbvio e muitas 
outras coisas que você, que agora me lê, e muitos talvez já 
saibam, ainda que sem resultados científicos comprovados 
— mas afirmo que o acesso universal à canábis medici-
nal em Portugal não existe. E também não é garantido 
por nenhuma autoridade estatal ou pela própria legislação, 
gerando imensas desigualdades sociais num país onde a 
preocupação e a aplicação do bem-estar social é presente 
por percepção, inclusive para um migrante como eu.

A intenção aqui é o debate. O académico, o popular… 
a conversa na universidade ou na tasca, para pensar 
em coisas que viu, mas ainda não enxergou, ou acha 
que não viu. A minha pesquisa é feita através de provo-
cações, para a ampliação de uma discussão tão neces-
sária, pela saúde, pelo Direito e pela Justiça Social dos 
pacientes que utilizam canábis em Portugal.

*Doutorando em Sociologia na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra

AS DESIGUALDADES SOCIAIS NO ACESSO À CANÁBIS MEDICINAL EM PORTUGAL

Um olhar para um paciente 
cada vez mais comum 
e para a sua situação social, 
médica e jurídica

por 
Aquiles Castro Jr.

Advogado* 

DIREITO

Trata-se de cidadãos, pessoas, 
pacientes e seus familiares, 

que vivem um limbo jurídico social, 
na invisibilidade 

e na ausência da plenitude 
dos seus direitos humanos 

mais básicos, 
como o acesso à saúde.



44

BRASIL

A   agência de vigilância sanitária do 
Brasil, a Anvisa, permite apenas 
o uso da canábis para fins medici-

nais e somente através da importação. 
Plantar canábis também não é permi-
tido no Brasil. Além disso, a canábis 
para fins cosméticos, alimentares ou 
têxteis não está prevista na lei. A legis-
lação, contudo, não reflecte o cenário 
de ebulição desses produtos em todo o 
mundo. Para não perder essa onda, os 
empresários usam a criatividade para 
aproveitar o momento de crescimento 
do sector da canábis e todo o apelo que 
o tema gera nos activistas da causa.

Foi o que fez o farmacêutico e bio-
químico Rafael Borges, que se juntou 
ao empresário Bohu-
mil Bartonicek para 
fundar a Cannabin-
gredients, cujo princi-
pal produto é o Hemp 
Protein. A empresa 
processa cânhamo cul-
tivado na China para 
produção de proteína 
em pó. O produto é 
voltado para a suple-
mentação alimentar de atletas.

“Quando a gente começou a identi-
ficar que os alimentos de cânhamo são 
muito comuns fora do Brasil e que aqui 
ficavam num limbo legal, a gente falou 
‘pronto é isso que a gente quer’, porque 
não tem gente explorando isso e a nossa 
meta é popularizar a canábis, não só na 
parte medicinal, mas também alimen-
tar. Então por isso a gente escolheu o 
alimento com a parte macro-nutricio-
nal que é a proteína”, explicou Bohumil.

Segundo Rafael Borges, o atleta 
garante uma melhora de carga pro-
teica e recupera o músculo de forma 
muito mais rápida com a proteína do 
cânhamo do que com o whey protein e 
de uma forma muito mais saudável. Po-
rém, os brasileiros não podem vender 
o produto no país natal. Hoje, o Hemp 
Protein está disponível nos EUA, Ca-
nadá, Equador e Uruguai. No Brasil, a 
solução foi colocar no mercado o “Like 

Hemp Protein”, que é a base das proteí-
nas da ervilha, arroz e fava.

“Eu comecei a pesquisar profunda-
mente os benefícios do cânhamo para 
a saúde. Mas chamou atenção a quanti-
dade de BCA, que são três aminoácidos 
essenciais: Leucina, Isoleucina, Valina. E 
o cânhamo possui uma propriedade des-
ses BCAs muito relevante. Nós testamos 
mais de 10 proteínas para chegar a um 
produto que tivesse a mesma concen-
tração e proporção de BCAs”, garante o 
cientista. Apesar de não ter cânhamo, o 
produto leva HEMP no nome e a emba-
lagem é ilustrada com folhas de canábis.

Mais audaciosos foram os empre-
sários da Croc Buds, uma marca de 

bombons que imitam 
o formato de uma flor 
de canábis. O produ-
to também é livre de 
qualquer derivado da 
planta. O ingrediente 
mais próximo da ca-
nábis que os bombons 
têm são os terpenos, 
como o diesel ou o lime 
kush, porém oriundos 

de outras plantas. Apesar de não conter 
canábis, o produto promete experiên-
cias relaxantes, revigorantes ou que 
promovem a criatividade. Mas, para 
não ficar tão longe do universo canábi-
co, a Croc Buds também comercializa 
itens para o uso adulto, como piteiras.

Cannabinoid Active ingredient
Além do uso comestível, a canábis 

também está a ser explorada mundo 
afora como um produto cosmético, 
seja pelos seus efeitos calmantes, anal-
gésicos e anti-inflamatórios, seja tam-
bém pelo seu aroma perfumado. E no 
Brasil, o quarto maior mercado de pro-
dutos cosméticos do mundo, as empre-
sas olham com muito interesse.

Além dos próprios canabinóides, 
como o CBD e o THC, comuns em pro-
dutos medicinais, o óleo da semente do 
cânhamo também tem propriedades 
benéficas para a pele. 

Mas num cenário de proibição, as 
empresas têm procurado alternativas 
para o mercado brasileiro. Nesse sen-
tido, a Beraca, empresa especializada 
no desenvolvimento de tecnologias e 
matérias-primas para a indústria de 
cosméticos e farmacêutica, lançou o 
que eles chamam de “uma alternativa 
legal ao canabidiol”, o Beracare Canna-
binoid Active System (CBA).

Segundo a empresa, o composto é 
uma mistura de óleos amazónicos e, as-
sim como o canabidiol, seria um fitoca-
nabinóide responsável pela produção de 
beta-endorfinas que promovem a sensa-
ção de bem-estar, redução da inflama-
ção e melhorias na cicatrização da pele.

“Estamos felizes por manter o nosso 
pioneirismo com o lançamento de um 
produto 100% natural, brasileiro e le-
galizado. Embora o nome remeta para o 
Canabidiol, o Beracare CBA não possui 
nenhum componente ligado propria-
mente à canábis sativa na sua fórmula”, 
afirma Marianna Cyrillo, gerente de 
Comunicação e Marketing da Beraca.

No entanto, segundo a farmacêutica 
e bioquímica Luzia Sampaio, pós-dou-

torada em Fisiologia com ênfase na ca-
nábis medicinal, o CBD é basicamente 
composto por beta-cariofileno, um 
terpeno bastante presente na canábis e 
noutras plantas, mas não pode ser cha-
mado de “fitocanabinóide”.

“Eles usam o óleo de copaíba, que é 
rico em beta-cariofileno, mas nem se-
quer doseiam os níveis dessa substân-
cia. O beta-cariofileno é um terpeno 
que apresenta, sim, actividade canabi-
-mimética, mas quando administrado 
em altas doses. Ele não é um canabi-
nóide e não pode ser tratado como se 
fosse”, pondera.

Este cenário pode mudar, ainda em 
2022, quando for votado pelos parla-
mentares brasileiros um projecto de lei 
que legaliza o cultivo de canábis para 
fins medicinais e também industriais, 
onde está incluído o uso em alimen-
tos e cosméticos. A proposta já passou 
numa comissão.

O momento político do Brasil, no 
entanto, não é favorável à aprovação 
desse tema, já que o presidente Jair 
Bolsonaro é um opositor radical da  
canábis.

Os ingredientes mais próximos 
da canábis que os bombons têm são os 
terpenos, como o diesel ou o lime kush, 
porém oriundos de outras plantas. 
Embora o nome remeta para o Canabidiol, 
o Beracare CBA não possui nenhum 
componente ligado à canábis sativa 
na sua fórmula

O mercado da canábis 
não-medicinal está 
a reinventar-se a 
cada dia no Brasil. 
Algumas empresas 
estão a fazer sucesso 
com um hidratante 
corporal, uma 
marca está a vender 
um suplemento de 
proteína para atletas 
e a última moda 
são os bombons em 
forma de flores de 
canábis. Tudo isto 
seria maravilhoso 
se os produtos 
realmente tivessem 
cannabis, mas tanto 
o hidratante como a 
proteína e o bombom 
apenas exploram o 
marketing da planta: 
os produtos não 
contém nada à base 
do vegetal.

por Marcus L. Bruno

MARCAS EXPLORAM MARKETING
EM PRODUTOS SEM CANÁBIS

Os empresários 
Usam a criatividade 
para aproveitar 
o momento 
de crescimento 
do sector da canábis.
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tratégias de sensibilização e RR específicas 
para estas populações (adolescentes, pessoas 
com antecedentes de doença mental ou fami-
liares com patologia psicótica), modificar pa-
drões de consumo (diminuição da frequência 
e quantidade do consumo da substância) e 
diminuir as concentrações de THC (evitar 
canabinóides sintéticos e concentrados).

Mais recentemente, a canábis está a ser 
investigada para o tratamento da Perturba-
ção de Stress Pós-Traumático, uma patologia 
resultante de um evento traumático e que se 
manifesta por sintomas de alerta, ansiedade, 
sintomas depressivos e distúrbios do sono. 
A canábis e os canabinóides sintéticos pare-
cem ter um potencial efeito terapêutico nos 
sintomas desta perturbação, reduzindo a 
ansiedade, modulando os processos relacio-
nados com a memória e melhorando o sono9. 
No entanto, a evidência é limitada em rela-
ção à sua segurança e eficácia, pelo que são 
necessários mais estudos. 

Por fim, à semelhança de outras substân-
cias, relembra-se novamente que o tipo de 
uso, o contexto (setting), as características 
individuais da pessoa e o seu estado mental 
(set), bem como as características da subs-
tância, vão apresentar diferentes benefícios 
e diferentes riscos.

1  Onaemo VN, Fawehinmi TO, D'Arcy C. Comorbid Cannabis 
Use Disorder with Major Depression and Generalized Anxiety 
Disorder: A Systematic Review with Meta-analysis of Nationally 
Representative Epidemiological Surveys. J Affect Disord.  
2021 Feb 15;281:467-475.

2 Sharpe L, Sinclair J, Kramer A, de Manincor M, Sarris J. Cannabis, 
a cause for anxiety? A critical appraisal of the anxiogenic and 
anxiolytic properties. J Transl Med. 2020 Oct 2;18(1):374.

3 McGlothlin WH, West LJ. The marihuana problem: an overview.  
Am J Psychiatry. 1968 Sep;125(3):126-34.

4 Marconi A, Di Forti M, Lewis CM, Murray RM, Vassos E. Meta- 
-analysis of the Association Between the Level of Cannabis Use  
and Risk of Psychosis. Schizophr Bull. 2016 Sep;42(5):1262-9.

5 van der Steur SJ, Batalla A, Bossong MG. Factors Moderating the 
Association Between Cannabis Use and Psychosis Risk: A Systematic 
Review. Brain Sci. 2020;10(2):97. 

6 Ksir C, Hart CL. Cannabis and Psychosis: a Critical Overview  
of the Relationship. Curr Psychiatry Rep. 2016 Feb;18(2):12.

7  Di Forti M, et al. EU-GEI WP2 Group. The contribution of cannabis 
use to variation in the incidence of psychotic disorder across Europe 
(EU-GEI): a multicentre case-control study. Lancet Psychiatry. 2019 
May;6(5):427-436.

8 Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência. (2021).
Relatório Europeu sobre Drogas 2021: Tendências e Evoluções 
 (ISSN 2314–9175).Serviço das Publicações da União Europeia.

9 Orsolini L, Chiappini S, Volpe U, et al. Use of Medicinal Cannabis  
and Synthetic Cannabinoids in Post-Traumatic Stress Disorder 
(PTSD): A Systematic Review. Medicina (Kaunas). 2019;55(9):525.
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Para mais informação: 
www.kosmicare.org | contact@kosmicare.org 
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube,  Spotify, @akosmicare

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

A relação entre canábis e saúde mental é 
complexa e paradoxal. Se, por um lado, 
algumas pessoas referem utilizar caná-

bis para lidar com alguns sintomas e des-
conforto emocional, existem evidências que 
apontam que o consumo de canábis está 
associado ao aparecimento de sintomato-
logia psiquiátrica. Mais recentemente, têm 
surgido também linhas de investigação que 
analisam o potencial terapêutico do uso de 
canábis para atenuar sintomas físicos e men-
tais associados a determinados diagnósticos.

O uso prolongado, regular e de grandes 
quantidades de canábis está associado ao apa-
recimento de sintomas de ansiedade e depres-
são1. No que diz respeito à ansiedade, o CBD 
e o THC parecem apresentar acções opostas, 
com efeitos ansiolíticos atribuídos ao CBD e 
efeitos ansiogénicos atribuídos ao THC2. 

Muitas pessoas consomem canábis para li-
dar com sintomas de ansiedade, sono e depres-
são, como forma de auto-medicação. Contudo, 
a maior parte dos estudos demonstra que a 
longo prazo há um agravamento dos sintomas 
ou aparecimento de novas queixas, tais como 
ataques de pânico ou diminuição da motivação 
para o dia-a-dia. A propósito deste último, Mc-
Glothlin e West descreveram, nos anos 60, o 
chamado “Síndrome Amotivacional da Canna-
bis”3, caracterizado por apatia, descrita como 
motivação reduzida para comportamentos di-
rigidos a objectivos, capacidade de concentra-
ção diminuída e incapacidade de seguir rotinas 
ou dominar nova informação com sucesso. 

A evidência demonstra que existe uma as-
sociação entre canábis e perturbações psicó-
ticas. A psicose é caracterizada pelo apareci-
mento de delírios (crenças falsas inabaláveis, 
não justificadas pela educação e cultura da 
pessoa, que não cedem à argumentação lógi-
ca), alterações da percepção (principalmen-
te na modalidade auditiva, tais como ouvir 
vozes) e desorganização do pensamento e/
ou comportamento. As pessoas que utilizam 
canábis têm um risco aumentado de psicose 
de cerca de 1,9 x superior à população geral4. 
O risco é maior se associado a um consumo 
frequente, a um início do consumo precoce e a 
uma predisposição genética5/6, sendo que pes-
soas com antecedentes familiares ou pessoais 
de sintomas psicóticos têm um risco acresci-
do. A utilização de canábis de elevado teor de 
THC confere também um risco mais elevado7. 
Segundo dados estatísticos, as pessoas diag-
nosticadas com um primeiro episódio psicóti-
co ou esquizofrenia apresentam um consumo 
de canabinóides superior ao da população em 
geral. A evidência refere ainda que o consumo 
de canábis antecipa substancialmente o apa-
recimento de um primeiro episódio psicótico. 
Em pessoas diagnosticadas com esquizofre-
nia, o seu uso pode ter efeitos negativos na 
evolução da doença e na resposta ao trata-
mento, podendo precipitar os seus sintomas.

Contudo, há que ter em conta que a maio-
ria das pessoas que consomem canábis não 
desenvolve doenças psicóticas e que nem 
todas as pessoas com psicoses consomem 
ou consumiram canábis. O aparecimento de 
um comportamento antes do outro não re-
flecte uma causalidade linear, sendo que a re-
lação entre canábis e psicose depende de um 
conjunto de factores que interagem entre si, 
nomeadamente a vulnerabilidade genética, o 
padrão de consumo (frequência, intensidade, 
continuidade), início de idade do consumo e 
características da substância (teor de THC 
vs CBD). Tem havido um aumento do ratio 
THC/CBD na canábis herbácea e na resina de 
canábis nos mercados de drogas nos últimos 
anos8. Sendo o aumento do THC associado 
a um maior risco de desenvolver psicose, 
ansiedade e depressão, este facto torna-se 
importante a ter conta, sendo uma possível 
consequência negativa da ilegalidade da ca-
nábis. Algumas estratégias de redução de 
risco (RR) consistiram, assim, em identificar 
populações de maior risco e desenvolver es-

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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A primeira legislação conhecida sobre drogas 
aparece no Código de Hamurabi, uma das 
mais antigas leis decifradas, criada na antiga 

Mesopotâmia. Na sua Lei 108, quem reduzisse 
a qualidade do vinho de tâmara era punido com 
afogamento. Em Roma, o ópio era um dos poucos 
produtos que tinha preço regulado, para evitar 
especulações com algo considerado básico. Essas 
primeiras leis de drogas protegiam o consumo, 
uma abordagem muito diferente da actualmente 
aceite.

Houve também perseguições ligadas ao consu-
mo de algumas substâncias psicoactivas anterio-
res à proibição actual, como as perseguições roma-
nas aos cultos de Baco ou a repressão às mulheres 
que tinham conhecimento sobre plantas durante a 
Idade Média. No entanto, nenhuma das anteriores 
foi como a actual, a primeira proibição global que 
hoje reprime as pessoas que consomem plantas, 
cogumelos e substâncias químicas.

Não é que haja uma única razão para a proibi-
ção. Há um conjunto de interesses diferentes, que 
se alimentam uns dos outros, para chegar à situa-
ção actual. Foi nos últimos anos do século XIX que 
começou toda a teia de mentiras e moralidade que 
desencadearia o proibicionismo contemporâneo. 
Mais especificamente nos EUA, começaram a le-
vantar-se as vozes contra as drogas e a sua per-
missão. Muitos grupos sociais floresceram nos Es-
tados Unidos com uma base ideológica de extremo 
puritanismo que pensava ser possível melhorar a 
sociedade impondo leis que visavam reformar os 
costumes e hábitos do povo pela erradicação do 
vício. Entre esses grupos estavam a Anti-Saloon 
League, a Liga Anti-Alcoólica ou a Sociedade para 
a Supressão do Vício.

Com esta ideologia nasceu, em 1869, o Partido 
Proibicionista (Prohibition Party), que queria lu-
tar contra o álcool e todas as substâncias tóxicas 
que criavam ou excitavam o apetite não natural. 
Sob a sua pressão, contribuíram para a proibição 
do álcool, entre 1919 e 1933, em todo o país, mas 
também iniciaram a cruzada contra as drogas.

Como na origem não havia razões de Saúde Pú-
blica ou científicas, apenas o moralismo e o purita-
nismo de um grupo minoritário, eles precisavam 
atender a outros interesses ou motivos, que subi-
ram à carruagem da proibição, e encontraram-nos.

As quatro substâncias recreativas mais usadas 
estavam ligadas a quatro grupos raciais definidos. 

As origens da Proibição 
não atendem a critérios científicos 
ou de saúde. Na verdade, 
foram as crenças e a moralidade 
de grupos minoritários 
que nos levaram à actual 
situação proibicionista.

por Alvaro Lois, 
Xuntanza Antiprohibicionista de Compostela

AS ORIGENS DA PROIBIÇÃO
Assim, como a reacção ao álcool se deu, em gran-
de parte, devido à rejeição da minoria irlandesa, 
grupo que foi a primeira entrada em massa de mão 
de obra nos Estados Unidos, o uso do ópio foi es-
tigmatizado por ser usado pelos chineses, que en-
travam como mão de obra para a construção da 
ferrovia. A cocaína, porque era usada pelos negros 
livres do sul, e a canábis, porque era fumado pelos 
mexicanos. Em todos os casos, eram grupos so-
ciais odiados ou temidos por um motivo ou outro, 
e a melhor forma de criminalizá-los era com base 
nos seus próprios costumes. A difamação dos jor-
nais de William Randolph Hearst contribuiu para 
aumentar o medo racista contra as minorias, onde 
a imagem do mexicano preguiçoso, fumante de 
canábis, o perigo amarelo representado pelos chi-
neses, ou o estupro de mulheres 
brancas por negros sob os efei-
tos da cocaína, não deixaram de 
se espalhar.

As razões económicas tam-
bém estiveram nas origens da 
proibição, pois médicos e farma-
cêuticos travavam uma guerra 
pelo controlo sobre a dispensa e 
o fabrico de drogas para se livra-
rem da concorrência. As primeiras leis dos Estados 
Unidos não visavam eliminar as drogas, mas limi-
tá-las ao uso estritamente terapêutico, o que levou 
médicos e farmacêuticos a assumirem o controlo 
exclusivo da dispensa e dos seus benefícios econó-
micos. No entanto, muitos deles também acabaram 
na prisão, devido às leis proibicionistas. Este epi-
sódio deveria fazer-nos pensar quando reivindica-
mos potenciais usos terapêuticos de uma ou outra 
substância para a sua regulamentação.

Além disso, no início encontramos a motivação 
política dos EUA que tinha que preservar os seus 
interesses económicos na China e as relações com 
essa potência pioraram, pelo racismo anti-chinês 
nos EUA. Em vez de intervenção militar, os EUA 
puderam tirar proveito do descontentamento 
chinês após as Guerras do Ópio. Por iniciativa do 

bispo Brent, que se aliou à China na luta contra o 
ópio, em 1909 foi feita uma tentativa de organizar 
uma conferência internacional em Xangai para 
envolver todos os países numa cruzada contra o 
consumo. Esta foi a primeira tentativa de impor 
a proibição ao mundo. A comissão recomendou 
que os estados proibissem os usos não médicos do 
ópio, mas a reunião foi um fracasso, porque os re-
presentantes europeus não entendiam que os Es-
tados Unidos quisessem impor uma proibição fora 
das suas fronteiras.

Mas, mesmo que tivesse sido um fracasso, fo-
ram estes os primeiros passos para a proibição. O 
fracasso da reunião não desencorajou os proibi-
cionistas, que continuaram a tentar impor a sua 
ideologia dentro e fora das fronteiras dos EUA. A 

experiência não empolgou os ou-
tros países e os resultados foram 
negativos. Após três Convenções 
Internacionais, o tratado foi as-
sinado apenas por 12 países.

Mas os EUA iriam safar-se de 
uma forma curiosa, já que em 
1919, com a assinatura do Tra-
tado de Versalhes, acabou a Pri-
meira Guerra Mundial. Este é um 

tratado de fim de guerra e distribuição de territó-
rios, mas os EUA incluíram no artigo 295 as proibi-
ções que não haviam sido assinadas anteriormente 
nos tratados.

O início da proibição planetária penetrou nes-
te tratado de fim de guerra, passando em grande 
parte despercebido. Não foi discutido ou rejeitado, 
dada a relevância dos interesses em jogo, e não 
houve qualquer reflexão ou debate sobre o assun-
to. E foi a partir daqui que toda a legislação inter-
nacional proibicionista se desenvolveu.

Embora a propaganda proibicionista tenha ge-
rado uma série de distorções na nossa percepção, 
na nossa linguagem e tenha criado um mundo 
imaginário tão distante da realidade, não devemos 
esquecer o princípio de tudo para poder mudar o 
futuro.

Razões económicas também 
estiveram nas origens 
da proibição, pois médicos 
e farmacêuticos travavam 
uma guerra pelo controlo 
sobre a dispensa e o fabrico.
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Desenhador e projectista em ambiente CAD 
de 2D e 3D, João trabalha como desenhador 
numa serralharia que produz equipamentos 

industriais, mobiliário e decoração em aço, car-
bono e inox. Activista e defensor de todos os usos 
e aplicações da canábis, João teve uma jornada de 
auto-aprendizagem onde desenvolveu um cari-
nho especial pelo cultivo da planta. Apesar de a 
canábis o ajudar a focar-se no trabalho, João diz 
que após a apreensão raramente voltou a consu-
mir canábis. Fomos tentar perceber porquê.

Quando foi a primeira vez que plantaste ca-
nábis e por que decidiste fazê-lo?

Plantei a minha primeira planta aí com 16 anos. 
Na altura comecei com o objectivo de ter acesso a 
canábis sem ter que depender do mercado ilícito 
e ter a certeza e a segurança do que consumia.

Como é que aprendeste a arte do cultivo?
Eu já tinha tentado a minha sorte, sem grandes 

resultados. Aprendi e ganhei o gosto por esta bela 
arte com um amigo, de quem fui uma espécie de 
aprendiz, porque me ensinou não só os princípios 
básicos do auto-cultivo como me acompanhou 
durante o início destas aventuras. Isso abriu-me 
as portas para todo o universo do cultivo de ca-
nábis, que na altura desconhecia por completo, e 
desde então tem sido uma autêntica jornada de 
auto-aprendizagem no mundo da canábis.

Qual é o teu tipo de cultivo preferido e que 
variedades costumavas cultivar?

Comecei em solo e em outdoor, que era o tipo 
de cultivo que o meu “mestre” fazia em casa dele e 
onde tive os meus primeiros cultivos, até me sen-
tir capaz de o fazer por minha conta e risco. Aca-
bei por lhe seguir as pisadas durante alguns anos 
e acabou por se tornar o meu método preferido 
de cultivo, fosse ele feito em varandas ou terra-
ços, fosse usando o famoso cultivo de guerrilha, 
em zonas escondidas ou terrenos ao abandono. Só 
mais recentemente é que decidi investir no culti-
vo indoor, muito devido ao facto de as condições 

climatéricas estarem cada vez mais incertas, o 
que traz ainda mais falta de controlo ao que já é 
difícil controlar. No que diz respeito às varieda-
des, sempre gostei de cultivar um pouco de tudo 
e sempre fui bastante adepto de ir experimentan-
do tudo aquilo a que conseguia meter as mãos, o 
que de certa forma também me levou a conhecer e 
aprender sempre mais sobre a planta em si e todas 
as suas diferenças, até mesmo algumas particula-
ridades relativamente ao seu cultivo.

Utilizas canábis todos os dias? De que forma 
e com que fins?

Consumia canábis de uma forma diária, ti-
rando algumas pausas que fazia de tempos a 
tempos, as famosas Tbreaks, ou quando o meu 
stock pessoal acabava antes da próxima colhei-
ta estar pronta. Por norma, a maioria das vezes 
ou consumia através do uso do bongo ou então 
o tradicional charro. Em relação aos fins, sem-
pre considerei o meu consumo mais como um 
tipo de consumo “recreativo” que propriamente 
consumo medicinal (no verdadeiro sentido de ne-
cessitar por motivos de saúde), mas ao longo dos 
anos – e conforme fui aprendendo mais sobre o 
mundo da canábis – comecei a olhar para a forma 
como consumia com outros olhos. De certa for-
ma fui também modificando a forma de o fazer 
e ultimamente já começava a fazer o uso da ca-
nábis de uma forma um pouco mais holística, se 
assim se pode dizer.

Sabemos que foste preso no início deste ano. 
Como é que tudo aconteceu e como foi a actua-
ção da GNR?

Não cheguei propriamente a ser preso. Apesar 
de me terem levado para o posto, foi simplesmen-
te para recolher os meus dados pessoais, para 
preenchimento da Constituição de Arguido e da 
Concessão Provisória de Apoio Jurídico. Tudo 
não levou mais do que duas horas até me liber-
tarem. Em relação à rusga em si, foram primeiro 
a casa da minha mãe, que mora ao lado. Estava a 
acabar de me preparar para ir trabalhar, quando 

ouvi a minha mãe a chamar na porta que dá aces-
so à garagem e que é comum a ambos. Disse-me 
que a polícia estava à minha procura. Lá fizeram 
o seu showoff de entrada, a impor respeito e au-
toridade, mas rapidamente também se apercebe-
ram que não tinha intenções de negar ou resistir 
à rusga, após apresentação do mandado, pelo que 
foram bastante pacatos nas buscas. Mostrei-lhes 
onde tinha a tenda de cultivo, todos os acessó-
rios e equipamentos e deixei-os completamente à 
vontade. Tentaram sacar algumas informações, 
especialmente depois de ter dito que tudo o que 
cultivava era única e exclusivamente para meu 
próprio consumo e que nada era vendido ou se-
quer dado a ninguém. Expliquei que, quanto mui-
to, alguns amigos vinham lá a casa e fumávamos 
juntos. Quiseram saber os nomes dessas pessoas 
mas recusei, pois não era obrigado a prestar esse 
tipo de informação sem a presença de um advo-
gado. A partir daí, as perguntas foram poucas ou 
nenhumas e cingiram-se a coisas básicas.

O que foi apreendido e com que justificação?
Foi apreendido todo o material e equipamen-

to de cultivo: tenda, vasos, terra, kit de ilumina-
ção, ventilação, terra, as plantas (11 no total), a 

minha colecção de sementes, que segundo o auto 
de apreensão publicado pela GNR era constituído 
por 29 embalagens lacradas e cerca de 20 gramas 
de sementes. Muitas delas eram únicas no mundo. 
Levaram também amostras de produtos de CBD 
que tinha comprado para as reviews que escrevia, 
um dos meus tabuleiros e as minhas cápsulas 
de cogumelos mágicos, que usava em regime de 
micro-dosagens. Além disso, ainda me levaram 
dois telemóveis e vário material informático, no-
meadamente três portáteis, sendo que um deles 
era de uma amiga, um monitor (que pensavam 
ser um computador) rato e teclado, pens e discos 
externos. Tudo isto com a justificação do manda-
do de busca e da apreensão por cultivo ilegal de 
canábis e suspeitas de tráfico de estupefacientes, 
que se iniciaram, segundo eles, pelo que partilho 
nas redes sociais.

Foste ouvido por um Juiz? Quais foram as 
medidas de coacção que te aplicaram?

Até ver ainda não fui presente a nenhum Juiz 
e aguardo informações por parte das entidades 

Nascido e criado na Mealhada, local onde continua a residir, João Xabregas, 33 anos, cultivava canábis 
para consumo próprio, para não ter de recorrer ao mercado ilícito. Uma investigação de seis meses da 
GNR acabou na sua detenção e na apreensão das plantas e de todo o material de cultivo.

entrevista Laura Ramos  fotos Tiago Fonseca | Thcameraphoto

A VOZ DOS ACTIVISTAS

«O método de investigação 
«da GNR“deixa muito a desejar »

Jo ã o  X a br e g a s 
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competentes sobre isso. Em relação a medidas de 
coacção, foram-me apenas aplicadas as básicas do 
termo de identidade e residência, mas sem obri-
gatoriedade de apresentação.

Que implicações teve esse acontecimento na 
tua vida pessoal e profissional?

A nível pessoal, e embora nunca tenha propria-
mente escondido que consumia canábis ou que 
cultivava, isto era algo que passava um bocado 
ao lado de muitos dos meus familiares. Como eles 
ainda vêem a canábis com muitos dos tabus que a 
sociedade foi criando em volta da planta e do seu 
uso, é notório o seu descontentamento face a toda 
esta situação. Tentar demonstrar-lhes que tudo o 
que fazia era pura e simplesmente para meu con-
sumo e que independentemente das acusações por 
suspeita de tráfico não tenho nem nunca tive o 
mínimo interesse em vender fosse o que fosse, não 
é fácil, principalmente quando estão ainda muito 
“formatados” pelos estigmas e tabus existentes. A 
nível profissional, felizmente, e até ver, ainda não 
teve propriamente grandes implicações, tirando 
o facto de sentir que houve um certo decréscimo 
no que diz respeito ao meu rendimento. Trabalho 
na área de desenho técnico e a canábis acabava 
por me dar alguma ajuda no foco na actividade em 
geral e na capacidade de analisar e encontrar solu-
ções para alguns dos problemas mais facilmente.

Entretanto, como fazes para adquirir canábis?
Por muito que isso me esteja a custar, simples-

mente deixei de consumir. Afinal de contas, o meu 
consumo era maioritariamente proveniente do 
que cultivava. De resto, era quando me juntava 

No meu caso foram cerca de 6 meses 
desde a abertura do processo 
até a realização da rusga.

A GNR apreendeu 11 plantas a João Xabregas

com amigos em eventos ou jantares e muito ra-
ramente recorria ao mercado ilícito. Desde a rus-
ga, apenas consumi umas duas ou três vezes com 
amigos que também consomem. Tirando isso, 
tenho estado sem consumir desde então. Afinal 
de contas, a minha intenção com o auto-cultivo 
sempre foi ter o meu próprio sustento e não ter 
que depender do mercado ilícito. Mas se sentir 
que este meu período de abstinência forçada me 
começa a trazer problemas, infelizmente não me 
restará outra opção senão ter que recorrer ao 
mercado ilícito.

O teu caso é um entre muitos que acontecem 
praticamente todos os dias em Portugal. Se pu-
desses dizer alguma coisa à GNR e ao Governo, 
o que seria?

Sei bem que não sou a única “vítima” deste tipo 
de rusgas, simplesmente devo ter sido dos poucos 
que não se amedrontou nem tão pouco decidiu fi-
car calado ou esconder-se devido ao sucedido. À 
GNR diria que, já que perdem tanto tempo e re-
cursos em investigações (no meu caso foram cer-
ca de seis meses desde a abertura do processo até 
a realização da rusga) e se até vigilâncias à minha 
casa fizeram — disseram que viram e continuam 
a ver tudo o que publico nas minhas redes —, não 
consigo perceber onde raio foram buscar a acusa-
ção de suspeita de tráfico. Seja qual for o método 
de investigação usado pela GNR no meu e noutros 
casos semelhantes, então deixa muito a desejar. 
Aos senhores do Governo, diria que está mais do 
que na altura de meter na cabeça que a legaliza-
ção do uso adulto trará bastantes mais benefícios 
para a sociedade do que a proibição, incluindo a 
nível de saúde pública, diminuição do tráfico, etc. 
E em relação ao auto-cultivo em si, terem “medo” 
dele é um autêntico mito, já que nem todos terão 
a capacidade, condições ou tempo e vontade para 
se dedicarem a isso. Sobre os possíveis perigos 
que possa representar para um suposto aumento 
do tráfico, é simplesmente mais um dos mitos e 
que cada vez mais deixa de ter fundamento. Basta 
que façam, ou melhor, queiram fazer, as coisas em 
condições. Afinal de contas, a maioria das pessoas 
que opta pelos riscos inerentes ao auto-cultivo, 
fá-lo para não ter que estar em contacto com o 
tráfico. Por último, diria que só faria bem acabar 
com os custos de processos judiciais e de inves-
tigações com casos irrisórios, além de deixarem 
de dar cabo da vida a pessoas só por terem meia 
dúzia de plantas em casa.
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luís, é um prazer fazer-te esta entrevista, para que 
os leitores portugueses possam conhecer uma peça-
-chave do êxito da conceituada marca Biobizz, que 

acaba de cumprir 30 anos de existência. Queres contar-
-nos um pouco sobre as tuas origens portuguesas?

A minha origem portuguesa é que o meu pai, português, 
conheceu a minha mãe, holandesa, no início dos anos setenta 
e eu nasci em 1976 em Haarlem, na Holanda. Passados   onze 
meses, os meus pais regressaram a Lisboa, para a Rua de 
São Ciro, onde vivemos cerca de dois anos, pois o meu pai 
tinha lá o seu negócio. No início dos anos oitenta voltámos 
para a Holanda, devido a oportunidades de negócio.

Já visitaste Portugal?
Claro, visito muito, pois tenho parentes em Portugal. Te-

nho o meu avô e a minha avó, ela era brasileira e o meu avô 
italiano, mas todos moravam na Baixa, em Lisboa. Parte da 
minha família vivia no Norte de Portugal, perto de Viana 
do Castelo, e os meus pais ainda têm uma casa secundária 
na Costa de Caparica e outra no Norte de Portugal.

Ficas desde já convidado para visitar a 5.ª edição da 
Cannadouro, a Feira Internacional do Cânhamo, que se 
realiza nos dias 19 e 20 de Novembro, na cidade do Porto.

Obrigado pelo convite! Terei o maior prazer em ir até lá 
e visitar a bela cidade do Porto e, claro, passear pela Can-
nadouro. Eu mesmo estive presente na primeira e segunda 
edições!

O que sabes sobre Portugal, no que respeita à canábis?
Conheço bem o mercado retalhista português, conheci 

bastante gente, Soluções Verdes, A Loja da Maria… O mer-
cado retalhista é relativamente pequeno, infelizmente, mas 
agora, as grandes oportunidades vieram, claro, com os cul-
tivos legais, com os produtores medicinais licenciados. Co-
nhecemos bem alguns deles, a Pure Healing, a Symtomax e 
outros. Estamos realmente dispostos a ajudá-los e estamos a 
progredir bastante nos negócios e na investigação também.

Começaste a tua carreira profissional a trabalhar 
de imediato com a planta de canábis?

Não, quando eu tinha 22 anos formei-me na Univer-
sidade e comecei com dois dos meus bons amigos uma 
empresa de consultoria de IT. Isso foi em 1999 e saímo-
-nos muito bem a trabalhar no grande problema Y2K 
(problema do ano 2000), que era uma questão com os 
computadores que não eram capazes de converter o 
1999 em 2000. Na altura, havia muitos headhunters e 

consultores highend e através dessa empresa entrei em 
contacto com a Biobizz, pois estava a fazer um projec-
to em Groningen, onde estão as origens da Biobizz. Foi  
assim que encontrei o meu actual parceiro de negócio e 
que a minha carreira na Biobizz começou.

Qual é a tua formação de base?
Fiz um MBA, Master of Business Administration, e de-

pois fiz um Marketing Management Education na UvA, 
University of Amsterdam.

A nível familiar, qual foi a reacção quando soube-
ram que trabalhavas neste sector?

A minha mãe é uma pessoa com a mente muito aberta, 
ela não se importou. O meu pai é professor universitário, 
de Filosofia, e ficou um pouco menos “divertido”, digamos 
assim. Mas com os anos, acostumou-se.

Podes descrever-nos um dia típico de trabalho en-
quanto CEO da Biobizz?

O meu dia habitual começa às 6:00 quando acordo, co-
meço a preparar café e alguns sumos. Depois, faço algum 
exercício até por volta das 7:30 ou 7:45, tomo um duche e 
vou para a empresa. Dependendo do dia, tenho várias re-
uniões e revejo relatórios matinais, ando com o meu assis-
tente pessoal ao longo do dia e começo as minhas reuniões. 
Podem ser reuniões estratégicas, comerciais ou financei-
ras, todo o tipo de reuniões. E enquanto isso, o meu papel 
pessoal é fornecer soluções para a resolução de problemas. 
Durante a tarde gosto de passear pelas nossas instalações 
e ao final do dia, quando costumo trabalhar em casa, co-
meço a conversar com os meus escritórios no exterior, seja 
nos EUA ou no Reino Unido.

TRABALHAR COM CANÁBIS

Luis Pinheiro, reunido na Spannabis 2019 com clientes e sua equipa

Na edição de Março da revista espanhola Cáñamo fiquei a saber que havia um Luís Pinheiro a trabalhar 
na BIOBIZZ há mais de 20 anos. Imediatamente pensei que, pelo nome, só podia ser português. Contactei 
a Reneta e a Nancy e confirmou-se: sim, o Luís tem origem portuguesa. Estava encontrado o novo 
entrevistado para a rubrica “Trabalhar com canábis”. Falámos com o Luís Pinheiro, CEO da Biobizz.

entrevista João Carvalho | fotos Biobizz

“O meu trabalho é a minha vida”
LUÍS PINHEIRO



56

Cresça como um profissional:
Proteja as suas plantas contra deficiências  
sem alterar o seu plano de alimentação

Cresça como um profissional:
Proteja suas plantas contra deficiências
sem alterar seu plano de alimentação

GROWING 
TOGETHER

Years
56

Passas muito tempo no escritório, ou mais em viagens 
ou no campo?

Eu costumava viajar muito, mas devido à Covid isso 
mudou, claro. Como CEO, muitas vezes sou requisitado 
nas fábricas, mas ainda viajo com frequência, tipo duas ve-
zes por mês, para a Europa e para os EUA, o que costumá-
vamos fazer muito. Já não vou com tanta frequência, mas 
pretendemos mudar isso.

O que significa trabalhar numa das marcas mais 
conceituadas do mundo, com um forte foco no orgâ-
nico desde o seu início?

Não considero o meu trabalho como um trabalho. A mi-
nha empresa é o meu bebé! Acordo todos os dias antes de 
o despertador tocar porque amo o que faço e estou ansioso 
pelo dia começar. O meu trabalho é a minha vida e eu vivo 
para trabalhar. Acho que a beleza de trabalhar na Biobizz 
é que criamos uma família de indivíduos únicos, de muitos 
países e culturas diferentes, cada um com as suas próprias 
experiências. E penso que uma das melhores coisas que as 
pessoas têm na Biobizz é a oportunidade de exportar os 
seus talentos.

Que aspectos distinguem a Biobizz de outras marcas?
Somos uma empresa simples, tentamos manter as coi-

sas simples. Somos seres humanos. Não 
fugimos dos nossos erros, porque em 
qualquer empresa tu erras. Somos uma 
empresa que, realmente, só se dedica a 
nutrientes ecológicos e orgânicos. Não 
fazemos outros produtos, não fazemos 
minerais para ganhar mais dinheiro, 
porque é contraditório, na minha opi-
nião. Somos uma empresa pequena, ou 
seja, temos menos de 50 funcionários, 
mas somos muito fortes em volumes. 
Há um ditado na Holanda que diz “fi-
que grande ficando pequeno”.

Como é que resumirias a história da Biobizz ao longo 
de cada uma das 3 décadas?

Quando comecei na Biobizz em 2001, a indústria da ca-
nábis estava no início de um boom gigantesco. O Canadá 
estava a legalizar a canábis medicinal, surgiram grandes 
corporações em crescimento e a aceitação social também 
estava a aumentar. Seguindo o Canadá, os Estados Unidos 
cresceram, o Reino Unido cresceu. A Espanha tornou-se 
um dos mercados mais importantes e também foi palco 
de algumas das primeiras feiras. Em relação à Biobizz, em 
2001 começámos a focar-nos na simplificação dos nossos 
processos internos, criando redes de distribuição, estabe-
lecendo estratégias por país e implementando os pedidos 
Just In Time. Graças a isso, na década de 2001 a 2011, a em-
presa cresceu significativamente. Nesta década, a Biobizz 
também se tornou a primeira empresa do sector a ter cer-
tificações orgânicas, em 2003. Em 2005, mudámos para 
uma instalação maior, com linhas de engarrafamento e 
todo o equipamento necessário, e em 2009 fundámos a 
primeira sede em Espanha. Esta segunda década de vida da 
Biobizz foi a sua própria revolução interna, rumo à profis-
sionalização. No nosso caso, a década de 2010 foi a década 
da inovação, da pesquisa a nível de produto. Colocámos 

o nosso tempo e os nossos recursos ao serviço do Depar-
tamento de R&D (Research & Development — Investiga-
ção e Desenvolvimento) e do Departamento de Garantia 
de Qualidade, para manter sempre a mesma qualidade e 
os padrões de produtos como o Alg·A·Mic, que existe há 

30 anos, e que ainda mantém a mesma 
qualidade para o agricultor. Essa foi 
também a década da profissionalização 
do sector, tanto em termos de produto 
quanto em termos de registo e outros 
processos. Nestes anos, a Biobizz con-
seguiu chegar a todos os continentes e 
os produtos estão disponíveis em cer-
ca de 70 países, graças ao facto de que 
muitos países estão a caminhar para a 
descriminalização e para a regulamen-
tação da canábis.

Quais são os objectivos da Biobizz 
para a próxima década?

O nosso objectivo é criar uma empresa que seja realmen-
te estável internamente, onde o conhecimento e a educação 
sejam fundamentais, onde as pessoas saibam tudo sobre os 
benefícios do cultivo orgânico, tanto para canábis como 
para outras plantas comestíveis. Desta forma, podemos 
tornar-nos num forte parceiro para outras empresas. Fo-
camo-nos internamente, para que possamos crescer exter-
namente. A Biobizz está presente em cerca de 70 países, 
basicamente em todos os continentes do mundo. O meu 
objectivo pessoal seria criar estabilidade e relacionamentos 
de longo prazo com os nossos clientes e maximizar seu po-
tencial na indústria de canábis, no campo orgânico, é claro. 

No final dos anos 90, eu e um grupo de amigos por-
tugueses costumávamos ir todos os anos ao norte da 
Holanda para trabalhar numa “quinta de erva” duran-
te alguns meses. Numa dessas estadias houve uma 
rusga policial, e eu, o dono da fazenda e outro amigo 
acabámos detidos durante alguns dias. Nada de grave 
aconteceu, mas naquele momento a minha “inocên-
cia” sobre a tolerância na Holanda acabou! 

Muitas pessoas sempre pensaram que a canábis era le-
gal na Holanda, mas isso é contraditório. A erva nunca foi 

O controlo de qualidade é essencial na Biobizz

“Muitas pessoas 
sempre pensaram 

que a canábis 
era legal na Holanda, 

mas isso 
é contraditório. 

A erva nunca foi legal.”

TRABALHAR COM CANÁBIS
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legal. A canábis era tolerada, era uma substância ou planta 
aceite a nível político e policial. As coffeeshops  ainda não 
têm permissão para comprar a sua erva. Ironicamente, 
digo sempre que é como se eles saíssem pela porta todas 
as manhãs, olhassem para o céu e Deus lhes atirasse al-
guns quilos de erva. Estão autorizados a vender e a pagar 
os impostos, mas não a comprar. Então, é um estado muito 
contraditório. Depois de 2015 ficou ainda pior. Actualmen-
te, o governo da Holanda está a realizar um programa de 
testes. Atribuíram 10 licenças para 10 entidades privadas 
cultivarem erva na Holanda, de forma controlada, e po-
dem então fornecer para 10 municípios, onde uma lista de 
Coffeeshops pode, pela primeira vez em toda a história da 
Holanda, comprar a sua erva legalmente. Até agora, é um 
ambiente controlado pelo governo. Eu não acredito nesse 
tipo de coisa, eu acredito na liberdade. Quando olhas para 
outros sectores, como a cerveja, por exemplo, o governo 
não permite que apenas 10 empresas produzam cerveja, 
então não é uma coisa muito justa, mas essa é minha opi-
nião pessoal. De qualquer forma, de não ter nenhum tipo 
de lei, apenas uma política de tolerância, até chegar a esse 
programa de testes, ao menos é um avanço.

Como vês a atitude da Holanda e de outros países 
da Europa, que demoram a apanhar o 
comboio da legalização, que já come-
çou noutras partes do mundo?

A Holanda foi lentíssima! Já era na 
década de 70, quando vendiam erva nas 
Coffeeshops. A primeira foi a Mellow Yel-
low, que foi fechada em 2017 por uma 
estupidez burocrática, e por isso não 
considero a Holanda progressista. Ago-
ra, nos últimos dois anos, isso parece 
estar a mudar. Considero que a Holan-
da também tem sido lenta na legislação 
nesta área. Outros países que são realmente progressistas, 
principalmente no CBD, além de Portugal com canábis me-
dicinal e recreativa, foram, por exemplo, a Itália, mas a Itá-
lia nunca apresentou uma legislação adequada. A Suíça é 
outro exemplo e, desde há pouco tempo, a Alemanha tam-
bém. As autoridades alemãs anunciaram recentemente no 
noticiário público que pretendem ter os primeiros produ-
tores legalmente licenciados até ao final do próximo ano. 
Estamos ainda a lutar contra uma lei que foi criada pelos 
Estados Unidos e isso é uma lei constitucional, não é tão 
simples de agir. Além disso, criámos com a União Europeia 
algo parecido com os Estados Unidos, alguns países dizem 
que sim, outros dizem que não, o que torna as coisas ainda 
mais complicadas. Se me perguntares, acho que veremos 
progressão, mas não acho que será tão rápida quanto nos 
EUA.

E o que te parece quando a legalização exclui o auto-
-cultivo?

Basta olhar para o Canadá. A legislação pode ser feita 
de várias maneiras, alguns países criam legislação que visa 
apenas a produção em massa. Eu sinto que devemos ter 
liberdade e acho que, se um produto é legal num país, de-
ves poder cultivá-lo. Vamos falar sobre o tabaco. É legal, 
certo? Quem é que me vai impedir de cultivar a minha pró-

pria planta de tabaco? Ninguém. Então, se a canábis é legal, 
deveria ser legal também para cultivo e uso doméstico. Eu 
acho que haverá sempre pessoas que querem cultivar a sua 

própria planta e pessoas que preferem 
apenas ir às lojas ou aos dispensários, 
aos cafés, e simplesmente comprar a sua 
erva.

Além do ataque à liberdade indi-
vidual de cada um, o proibicionismo 
também não é bom para os negócios, 
concordas?

Absolutamente. Quando éramos ado-
lescentes, sempre que os nossos pais nos 
diziam para não fazer algo, a coisa ficava 
ainda mais interessante! Assim, a proi-

bição também tem influência positiva no crescimento dos 
mercados e isso também influencia os políticos. É como 
um efeito de quebra-cabeças. É claro que a proibição não é 
boa, mas torna o que está proibido ainda mais interessante 
e as pessoas querem usá-la. Também podemos olhar para 
outros factos, como o caso da Califórnia. Quando o gover-
nador Arnold Schwarzenegger descriminalizou a canábis 
e a transformou em medicamento, foi a primeira vez que a 
Califórnia deixou de estar na bancarrota. Então, os bene-
fícios da descriminalização estão aí. De qualquer forma, 
acho que as pessoas sempre farão o que quiserem, não im-
porta o que os governos digam.

Por fim, na tua opinião, qual é o aspecto mais im-
portante que a canábis pode oferecer ao mundo?

Tudo. A canábis pode ser a solução para muitos proble-
mas, para tratar doenças, para evitar o corte de madeira… 
a canábis pode oferecer tantas soluções e já oferece há sé-
culos. Já vemos empresas gigantescas que querem obtê-la 
para produtos farmacêuticos, grandes empresas que usam 
para papel, pode ser usada em tudo, em peças de carros… 
são inúmeras as utilizações. Acho que a canábis deve ser 
uma das prioridades de qualquer decisor governamental 
para o futuro. Eu chamá-la-ia de “colheita número um no 
mundo”! Pelo menos deveria ser, ao invés do milho.

“Se a canábis 
é legal, 
deveria ser legal 
também 
para cultivo 
e uso doméstico.”

Qualquer momento é bom para disfrutar um passeio em família

TRABALHAR COM CANÁBIS
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