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A CADA TRIMESTRE, a Cannadouro Magazine procura fazer um 
balanço do que mais marcante aconteceu no mundo da canábis, tanto 
em Portugal como a nível internacional. 

Seguindo esta premissa, destacamos o tema de capa “O mapa mundo 
da legalização” especialmente por ter sido escrito por um utilizador 
e activista assumido em prol da legalização da canábis, e que sofreu 
na pele a perseguição policial decorrente de uma lei caduca e injusta.

Por todo o globo, sucede-se o efeito dominó da legalização. Na Eu-
ropa temos os casos de Malta, Alemanha e Luxemburgo; na Ásia, a 
Tailândia deu o exemplo e a Malásia começa a dar os primeiros passos 
legislativos para a legalização.

Por cá, nem tudo são más notícias, 
pois o “Cânhamo está de regresso a 
Chaves”, numa iniciativa luso-galega 
que promete criar um pólo dinâmico 
na famosa Veiga de Chaves.

Em Espanha regulamentou-se, final-
mente, a canábis medicinal, mas teme-se que o caminho seja uma cópia 
do modelo português, no qual se beneficiam as grandes empresas e 
os pacientes ficam em último lugar. Resta a esperança de terem um 
Observatório Espanhol de Canábis Medicinal que de facto luta pelos 
pacientes, ao contrário da nossa organização congénere, que pouco 
ou nada tem feito por quem realmente precisa.

Na Península Ibérica as diferenças não se ficam por aqui: a incrí-
vel mobilização da sociedade civil levou este ano às ruas de Madrid 
mais de 30 mil pessoas na Marcha pela Legalização. A revista Cáñamo 
cumpre 25 anos, Barcelona é palco da Spannabis, uma das maiores 
feiras do mundo, e a Catalunha e a Catalunha sózinha tem cerca de 
400 clubes sociais.

Regressando ao fado de Portugal, o Bloco de Esquerda cumpriu, 
uma vez mais, o seu mandato de representante no Parlamento do mo-
vimento anti-proibicionista e apresentou, no passado mês de Junho, 
uma nova proposta de Lei para o uso pessoal de canábis. Nos basti-
dores consta-se, de novo, que a legalização acontecerá nesta legisla-
tura socialista, devido à sua maioria absoluta, mas sobretudo devido 
à liberdade de voto concedida aos deputados do partido do governo. 

Tem sido notável o papel anti-proibicionista de intervenientes como 
o advogado João Taborda da Gama, que recentemente lançou o livro 
“Regular e Proteger”, onde apela a uma nova política de drogas em 
Portugal. De notar que a canábis medicinal entrou em Portugal pela 
mão de políticos como o seu pai, o histórico socialista Jaime Gama ou 
o adversário social-democrata Ângelo Correia. 

E os velhos mitos vão caindo por terra, com cada vez mais médi-
cos e investigadores a demonstrar os benefícios óbvios da canábis na 
saúde, como a pediatra californiana Bonni Goldstein ou o Psicólogo 
nova-iorquino Carl L. Hart, que estiveram no nosso país a convite da 
PTMC — Portugal Medical Cannabis e cujas entrevistas publicamos 
neste número 7. 

A finalizar esta edição, Ben Dronkers inspira-nos a manter o 
“rumo à legalidade da canábis” com a sua história de rebeldia e pio-
neirismo, que começou ainda nos anos 60, e que serve como exemplo 
de humildade e resiliência, que todos deveríamos seguir.
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O primeiro passo
para uma colheita impressionante

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

GROWING 
TOGETHER

Years

EXPOSIÇÕES

Para comemorar, o museu vai 
apresentar duas novas exposi-
ções temporárias simultâneas. 

Em Amsterdão poderá visitar a 
“Stay Stoned: Madness, Cannabis 
& Tattoos”, um olhar criativo sobre 
tatuagens e canábis, e em Barcelo-
na,   a exposição “Canábis Japónica”. 
Ambas podem ser visitadas até ao 
final de fevereiro de 2023.

A Canábis Japónica
Acredita-se que a canábis tenha 

sido introduzida no Japão pela Ásia 
continental há cerca de 18 mil anos. 
À medida que a Primavera se apro-
ximava, cada família rural no Japão 
plantava quatro a cinco fileiras de 
sementes de cânhamo como a prin-
cipal fonte de fibra da família, para 
tecer tecidos. Era também uma im-
portante fonte de rendimento, pois 
os comerciantes da cidade compra-
vam as melhores fibras de cânhamo, 
com qualidades semelhantes à seda, 

que eram usadas para criar as rou-
pas mais preciosas, de quimonos de 
verão a trajes de samurai.

A palavra japonesa asa é usada 
para se referir colectivamente a cul-
turas de fibras, como juta, linho e 
cânhamo. No Japão, a canábis é mais 
explicitamente conhecida como tai-
ma (cânhamo alto ou grande), que 
deriva de dà má, o antigo nome chi-
nês para a planta do cânhamo. No 
Japão antigo, os artesãos criavam 
wagara, belos padrões inspirados na 
natureza para decorar roupas e ou-
tros objectos. Baseado em hexágo-
nos regulares, o motivo geométrico 
asanoha simboliza uma folha de câ-
nhamo e a repetição asanoha repre-
senta um campo cheio de cânhamo.

Como o cânhamo é uma planta re-
sistente, capaz de crescer rápido e em 
linha recta sem exigir muita atenção, 
a planta tornou-se um símbolo de 
crescimento saudável para os japo-
neses. As pessoas faziam roupas in-

fantis no padrão asanoha, esperando 
que o bebé crescesse tão rápido e rec-
to quanto a planta de canábis. Uma 
conhecida história de aventura para 
crianças no Japão fala de uma técni-
ca usada por ninjas para melhorar as 
suas habilidades de salto. O estudan-
te ninja planta um lote de cânhamo 
quando começa o seu treino e esfor-
ça-se para saltar por cima das plantas 
todos os dias. No princípio, isso não 
é um desafio, mas o cânhamo cresce 
muito rápido, a cada dia, assim como 
a habilidade de salto do guerreiro. 
No final da estação de crescimento, o 
ninja pode saltar cânhamo de 3 a 4 
metros de altura.

Esta história infantil é um tes-
temunho de uma época em que a 
canábis era ‘grande no Japão’. Saiba 
mais sobre a influência da caná-
bis na cultura japonesa visitando 
a exposição “Canábis Japónica” no 
Hash, Marijuana & Hemp Museum, 
em Barcelona.

CANÁBIS JAPÓNICA
Em 2022 terá lugar o 35.º aniversário da inauguração da sede do Hash, 
Marijuana & Hemp Museum, em Amesterdão, com especial destaque 
para o 10.º aniversário da inauguração da sua segunda sede, em Barcelona.

por Ferenz Jacobs — Hash, Marijuana & Hemp Museum
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OPresidente da República da Colômbia, Gustavo Pe-
tro, abriu o debate sobre a legalização da canábis 
com uma proposta inusitada: que os camponeses 

colombianos cultivem canábis, sem licenças, como se 
faz com outros alimentos, para que a Colômbia possa 
tornar-se num país competitivo no mercado interna-
cional das exportações. Petro defende que o cultivo de 
canábis sem licença pode gerar um impacto positivo 
na ordem pública, diminuindo a violência em regiões 
historicamente conflituosas e que chegou a hora de 

os detidos saírem das prisões. As declarações de apoio 
à legalização da canábis de Gustavo Petro, senador e 
candidato presidencial líder do Pacto Histórico (união 
de sete movimentos e partidos políticos de esquerda) 
fundamentaram-se nas receitas que a Colômbia pode-
ria gerar com esta medida e teceram-se críticas a outros 
modelos de legalização. 

“Se queremos que os governantes que estão na área 
dos Andes, onde a canábis é produzida, mantenham um 
diálogo regional, temos que conversar. O que acontece 
se a canábis for legalizada na Colômbia sem licenças, 
como é actualmente feito para plantar milho, batatas 
e perceber se é um produto que pode ser exportado e 
ganharmos alguns dólares? Será a multinacional ca-
nadiana a ficar com os dólares do cultivo ou serão os 
produtores de canábis locais?”

O presidente colombiano disse ainda que se o ne-
gócio da canábis for legalizado não haverá razão para 
que as prisões continuem superlotadas, afirmando que 
chegou a hora de as pessoas que permanecem detidas 
porque foram criminalizadas saírem das prisões.

NotÍcias

Rodrigo Chaves, presidente da Costa Rica, anunciou 
um projecto de lei para aprovar o uso recreativo de 
canábis no país, durante o acto oficial comemora-

tivo dos primeiros 100 dias do seu governo. Segundo 
Chaves, a iniciativa será encaminhada para discussão 
no Congresso, que já aprovou o regulamento sobre a 
canábis medicinal. As reacções entre os costarrique-
nhos estão divididas: alguns acreditam que a legaliza-
ção é a melhor opção para o país, outros nem por isso.

“Preparámos a regulamentação do cânhamo indus-
trial para uso medicinal e vamos promover o projecto 
de lei de legalização da canábis para uso recreativo”, 
disse o presidente no seu discurso, sem no entanto 
avançar detalhes específicos sobre como o uso adulto 
de canábis será regulamentado.

A verdade é que a proposta não apanhou ninguém 
de surpresa: durante a campanha, Rodrigo Chaves já 
tinha afirmado várias vezes que estava de acordo com 
a legalização e que iria avançar com as reformas neces-
sárias. O actual presidente também disse que havia evi-

dências científicas para apoiar a decisão, explicando o 
caso de vários países que legalizaram e obtiveram bons 
resultados.

Conseguir a aprovação desta lei na Costa Rica não 
será, porém, uma tarefa fácil. A proposta ainda gera po-
lémica e muitas reacções adversas em alguns sectores, 
com alguns partidos políticos a opor-se à legalização 
no passado.

COSTA RICA
ANUNCIADO PROJECTO DE LEI PARA LEGALIZAR A CANÁBIS RECREATIVA Oadvogado e professor da Uni-

versidade Católica, João Tabor-
da da Gama, lançou este Verão 

o livro Regular e Proteger: por uma 
nova política de drogas, apelando a 
um novo paradigma de regulamen-
tação das substâncias em Portugal. 
De acordo com João Gama, “o Esta-
do deve regular os mercados, prote-
gendo os mais frágeis, tributar uma 
actividade que hoje pertence ao 
crime organizado e redireccionar 
recursos”. Um argumento que terá 
origem na disciplina de “Regulação 
de Substâncias Controladas” da 
pós-graduação em Direito da Saúde 

da UCP, leccionada pelo autor, e que 
sustenta a opinião que a proibição 
de consumo e venda de drogas não 
tem resultado, sendo necessário ao 
Estado implementar políticas de 
regulação e uso responsável assen-
te no “direito à alteração de cons-
ciência” e em políticas públicas que 
promovam a protecção da saúde, a 
redução da criminalidade e a tribu-
tação de actividades económicas li-
gadas ao tráfico. “A guerra às drogas 
falhou: o consumo cresce, as subs-
tâncias são cada vez mais nocivas, 
o crime prospera. É urgente uma 
nova política de drogas humanista, 

corajosa, pragmática e proporcio-
nal, baseada na proteção da saúde e 
na liberdade individual de cada um 
de alterar a sua consciência”, salien-
ta o autor. O livro tem 64 páginas e 
custa 5,85€.

fo
to

 D
.r

.

fo
to

 D
.r

.

LIVROS
ADVOGADO JOÃO TABORDA DA GAMA 
APELA A NOVA POLÍTICA DE DROGAS

COLÔMBIA
PRESIDENTE QUER “CULTIVAR CANÁBIS COMO MILHO”, SEM LICENÇAS

Trata-se de uma revisão abran-
gente da literatura científica 
sobre os possíveis benefícios do 

CBD, que descreve os resultados de 
estudos pré-clínicos e ensaios clíni-
cos em humanos, ajudando a perce-
ber melhor o verdadeiro potencial 
deste canabinóide. Raphael Me-
choulam, muitas vezes chamado de 
“o pai da pesquisa sobre canábis”, é 
professor de Química Medicinal na 
Universidade Hebraica de Jerusalém 
e vencedor de inúmeros prémios, 
entre os quais o Prémio Harvey de 
2019, por contribuições extraordi-
nárias à ciência e tecnologia. 

Mechoulam colabora há vários 
anos com a psicóloga e neurocien-

tista Linda A. Parker, que também 
é professora emérita no Programa 
de Psicologia e Neurociência Cola-
borativa da Universidade de Guelph 
e autora do livro Cannabinoids and 
the Brain. Parker trabalha em con-
junto com Erin M. Rock, bolseira 
de pós-doutoramento e membro do 
corpo docente adjunto na Universi-
dade de Guelph. 

Os autores examinaram os as-
pectos químicos e farmacológicos 
do CBD, além da interacção do CBD 
com o THC, o principal composto 
psicotrópico encontrado na canábis. 
Através de uma análise extensiva às 
publicações científicas sobre o ca-
nabidiol, o livro apresenta os resul-

tados da literatura científica revista 
pelos pares. A obra resulta numa 
revisão compreensiva do estado ac-
tual do conhecimento sobre a eficá-
cia do CBD no tratamento de pato-
logias tão diversas como a epilepsia, 
o cancro, a adicção, a neuroprotec-
ção, a náusea, a dor, a ansiedade, a 
depressão e o stress pós-traumático, 
os distúrbios do sono, a psicose e a 
esquizofrenia, entre outras. O livro 
CBD: O Que Diz a Ciência é editado 
pela MIT Press, tem 320 páginas e 
custa cerca de 30 euros.

RAPHAEL MECHOULAM PUBLICA 
A VERDADEIRA CIÊNCIA DO CBD
A utilização do Canabidiol (CBD) generalizou-se um pouco por 
todo o mundo, mas será este canabinóide a panaceia para todas 
as maleitas? Para ajudar a clarificar o que tanto se apregoa sobre 
o CBD, muitas vezes sem respaldo na ciência, Raphael Mechoulam 
lançou um livro, em co-autoria com Linda Parker e Erin Rock, da 
Universidade de Guelph, em Ontário, no Canadá.



10

NotÍcias
fo

to
 D

.r
. 

A Breeder’s Best lançou uma bi-
blioteca de variedades de ca-
nábis nos Estados Unidos da 

América, a primeira oferta exclusi-
va com patente pendente de cinco 
criadores independentes de canábis 
(ICB’s). A oferta inicial inclui sete 
variedades com perfis de canabi-
nóides e terpenos únicos e raros. 
Os cinco ICB’s que as disponibiliza-
ram incluem um veterano militar, 
uma mulher breeder e uma equipa 
de breeding mãe-filho. 

A biblioteca exclusiva da Bree-
ders Best é uma oferta dinâmica, 
que será actualizada à medida que 
novas variedades forem selecciona-
dos em todo o mundo. As varieda-
des deste primeiro catálogo foram 
seleccionadas a partir de centenas 
de candidatos e outras submissões 

estão agora a ser consideradas para 
serem adicionadas à oferta da em-
presa nos próximos meses. Quem 
tiver novas variedades e queira que 
a Breeders Best considere adicio-
ná-los à sua biblioteca, pode preen-
cher o Questionário de Submissão 
de Cultivares no website.

A Breeder’s Best é a primeira em-
presa a especializar-se no licencia-
mento de genética de canábis prote-
gida por patente e a única empresa 
a atender exclusivamente criadores 
independentes de canábis. Ethan 
Russo, Neurologista, Farmacolo-
gista e um dos mais reconhecidos 
investigadores da planta da canábis 
a nível mundial, é o Director Médi-
co da Breeders Best. Russo já tinha 
agradecido publicamente ao “exér-
cito underground” de cultivadores 

artesãos que, “ao longo de décadas 
de proibição, desenvolveram cen-
tenas de variedades na ilegalidade”, 
para que hoje os pacientes possam 
beneficiar delas. Para o médico e in-
vestigador, o breeding é a única so-
lução para uma série de problemas 
que assolam a indústria da canábis, 
principalmente a falta de diversi-
dade em chemovars de canábis, que 
resultam num material que carece 
de controlo de qualidade e que está 
longe de ser o mais adequado para a 
sua finalidade.
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Ogrupo de 31 senadores do grupo “Socialista, Eco-
logista e Republicano” está empenhado em lançar 
um processo de consulta para legalizar totalmente 

a canábis em França. O grupo publicou no jornal “Le 
Monde” um artigo onde expõe vários argumentos para 
a legalização da canábis e recusa a hipótese da descri-
minalização, dizendo que é uma opção “demagoga”, que 
“mantém a proibição”.

Assinado por 31 senadores Franceses, o texto explica 
que os senadores encaram “a realidade de frente: a situa-
ção é insustentável”. Esta carta é o pontapé de saída para 
o lançamento de uma consulta alargada que culmine 
em propor uma lei que legalize a canábis para consumo 
adulto em França. Entre os signatários, estão os socia-
listas Patrick Kanner ou David Assouline, senadores do 
Norte e de Paris, respectivamente.

“Quase 18 milhões dos nossos concidadãos já usa-
ram canábis de forma recreativa, de acordo com um 
relatório recente da Assembleia Nacional. Embora seja 
proibida, 1,5 milhões consomem-na regularmente”.

Os senadores argumentam que a legalização da ca-
nábis é uma questão social que as autoridades públicas 
devem assumir, competindo ao legislador dar respos-
tas às legítimas inquietações existentes. Em relação à 
descriminalização, que é o regime jurídico português 
no que concerne à canábis, os senadores são frontais e 
directos: “a descriminalização caracteriza-se pela ma-
nutenção da proibição com a supressão das penalidades 
incorridas. É uma renúncia do poder público, que retira 
a si próprio os meios de acção”. Os senadores caracte-
rizam ainda a descriminalização como “comprar a paz 
social com um certo cinismo” e recusam terminante-
mente essa “opção demagoga e populista”.

FRANÇA
30 SENADORES PEDEM LEGALIZAÇÃO TOTAL DA CANÁBIS

GENÉTICA
BREEDER’S BEST LANÇA 
BIBLIOTECA DE VARIEDADES PROTEGIDA POR PATENTE
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O CASO ÚNICO DOS ESTADOS UNIDOS

OS PIONEIROS: URUGUAI E CANADÁ

C
omeçamos pelo país que foi o 
pioneiro na legalização da ca-
nábis, o Uruguai, que em 2013 

decidiu quebrar tabus e avançar 
com a completa legalização da ca-
nábis. O uso medicinal passou a 
permitir adquirir até um máximo 
de 10g por semana nas farmácias. 
No que respeita ao uso pessoal, a 
canábis passou a poder ser obtida 
através do auto-cultivo, com uma 
autorização até 6 plantas por ha-
bitação e máximo de 480g por ano, 
ou através de clubes e associações 
onde podem ser cultivadas no to-
tal 99 plantas por ano, não poden-

do cada membro receber mais do 
que os já referidos 480g por ano.

O Canadá foi o segundo país a de-
safiar as convenções internacionais 
da ONU e a proceder à legalização 
do uso adulto, em 2018. O uso medi-
cinal no país já era legal desde 2001. 
Consoante o tipo de finalidade a 
que se destine o consumo, as leis no 
Canadá podem variar. No uso pes-
soal, qualquer cidadão considerado 
maior de idade pode possuir até 30g 
de canábis em público, existindo 
ainda uma autorização para o fa-
brico de bebidas e comida com infu-
sões de canábis, bem como é permi-

tido o auto-cultivo de até 4 plantas 
por habitação. No que respeita ao 
uso medicinal, é necessário ter uma 
declaração de um médico, de forma 
a receber o cartão de paciente, que 
tem de ser renovado anualmente. 
O cartão de paciente tem algumas 
vantagens, tais como possuir até 
150g de canábis (além das 30g do 
uso pessoal). No que toca ao auto-
-cultivo para pacientes, o número 
de plantas e o limite máximo de co-
lheita vai variar consoante a quan-
tidade diária de gramas prescritas 
e ainda se as plantas são cultivadas 
em outdoor, indoor ou ambos.

D
ando um salto para o país que 
originou toda a proibição da 
canábis, os Estados Unidos da 

América (EUA), apesar de a canábis 
permanecer ilegal a nível federal, 
41 dos 50 estados já legalizaram 
o uso medicinal, dos quais 19 já le-
galizaram também o uso adulto ou 
pessoal. Em quatro deles, a decisão 
passou primeiramente pela descri-
minalização. Devido ao facto de a 
canábis ser ainda considerada ilegal 

a nível federal, cada estado acaba por 
ter uma certa liberdade para criar as 
suas próprias legislações, o que gera 
uma panóplia de regulamentações 
diferentes pelo país fora. Essas di-
ferenças vão desde as quantidades 
a adquirir ao número de plantas 
permitidas a ter em auto-cultivo. No 
entanto, é proibido atravessar fron-
teiras entre estados com quaisquer 
produtos de canábis, mesmo que ela 
seja legal em ambos os estados.

Este ano, foi apresentado no sena-
do o projecto de lei intitulado CAOA 
(Cannabis Administration & Oppor-
tunity Act), que tem como principal 
objectivo efectivar a legalização da 
canábis a nível federal, bem como 
solucionar algumas das dificuldades 
que a actual indústria enfrenta no 
país, entre outros objectivos, como 
a libertação de cidadãos condenados 
por crimes não violentos relaciona-
dos com canábis.

O MAPA MUND     DA LEGALIZAÇÃO

Legalizado o uso medicinal 
e descriminalizado o uso pessoal

Ilegal quer para uso medicinal 
quer para uso pessoal

Legalizado apenas o uso medicinal

Legalizados o uso medicinal 
e o uso pessoal

A legalização da canábis 
está nas bocas do mundo, 
havendo cada vez mais 
países a apanhar a “onda 
verde”, mudando as suas leis 
no sentido de regulamentar 
a utilização da planta. 
Fizemos uma viagem virtual 
ao mundo da legalização 
da canábis, para perceber 
em que ponto estão os países 
na sua relação com esta 
planta milenar.

Texto e Infografia João Xabregas



14

T
ranspondo a fronteira mais fa-
mosa do mundo, chegamos ao 
México, que lentamente foi mu-

dando as suas políticas. Começou 
pela descriminalização de pequenas 
quantidades, em 2009, e mais tarde, 
em 2017, legalizou o uso medicinal, 
com acesso a produtos com menos 
de 1% de THC. 

Em 2018, o México iniciou o pro-
cesso de legalização do uso pessoal, 
com uma decisão inédita do Supre-
mo Tribunal de Justiça, que sen-
tenciou que a proibição do uso “re-
creativo” era inconstitucional. Em 
Março de 2021 foi apresentada uma 
proposta para a legalização, que 
viria a ser aprovada em Junho do 
mesmo ano. Os cidadãos maiores de 
idade passaram a poder comprar e 
possuir até 28g de canábis. Também 
foi autorizado o auto-cultivo até 8 
plantas por habitação e a criação de 
espaços para consumo.

No que toca aos países da América 
Central e Caraíbas, na maioria de-
les a canábis continua a ser ilegal, à 
excepção de países como Barbados, 
Jamaica, Porto Rico, Ilhas Virgens 
Americanas, São Vicente e Grana-
dinas, São Cristóvão e Nevis, Costa 
Rica e Panamá, onde o uso medici-
nal já se encontra regulamentado. O 
uso pessoal é descriminalizado no 
Belize, Dominica, Jamaica, São Vi-
cente e Granadinas, São Cristóvão 
e Nevis e ainda Trinidad e Tobago, 
que, apesar de ainda manter o uso 
medicinal ilegal, tem em discussão 
no senado um projecto de lei para a 
sua legalização desde Maio.

Continuando a nossa viagem 
para o sul do continente americano, 
por aqui o único país onde a caná-
bis é completamente legal é o Uru-
guai. Com excepção de países como 
Guiana, Suriname, Guiana France-
sa, Bolívia, Ilhas Malvinas e Vene-

zuela, onde qualquer utilização de 
canábis é ainda ilegal, todos os res-
tantes, como Colômbia, Peru, Brasil, 
Chile, Argentina e Paraguai, já têm 
o uso medicinal regulamentado. No 
Equador também existe acesso legal 
a canábis para uso medicinal, embo-
ra apenas a produtos com origem no 
cânhamo e limitados a 1% de THC. 
A Colômbia e a Costa Rica manifes-
taram recentemente a intenção de 
avançar para a legalização do uso 
adulto.

Além da grande maioria dos paí-
ses da América do Sul terem o uso 
medicinal legalizado, todos os que já 
o fizeram avançaram também com 
políticas de descriminalização no que 
toca ao uso pessoal, sobretudo ligadas 
a posses de pequenas quantidades. 

Dos países sul americanos onde a 
canábis para fins medicinais ainda 
continua ilegal, apenas a Venezuela 
descriminalizou a posse até 20g.

R
umando até a Oceânia, pratica-
mente todos os países mantêm a 
canábis ilegal, sendo excepção a 

Austrália, onde o uso medicinal é legal 
em todo o país desde 2016, e a Nova 
Zelândia, onde se permitiu a canábis 
como medicamento em 2019. No ano 

seguinte foi realizado um referendo 
sobre a legalização do uso pessoal, 
onde cerca de 51% dos votantes se de-
monstraram contra, mantendo assim 
o uso adulto ilegal no país. Na Austrá-
lia, o uso pessoal ainda é ilegal a nível 
federal, mas no território da capital 

Australiana, Camberra, foi autoriza-
do o uso pessoal em 2019, permitindo 
a posse até 50g e o auto-cultivo de 2 
plantas por cidadãos maiores de ida-
de. A venda, partilha e oferta de pro-
dutos canábicos, incluindo sementes, 
são, no entanto, considerados ilegais.

I
ndo até ao Médio Oriente e à Ásia, 
que segundo alguns estudos é 
considerado o continente onde a 

canábis foi primeiramente “domes-
ticada” pelos humanos, a canábis é 
considera ilegal praticamente em 
todo o lado, existindo apenas 3 paí-
ses que contrariam esta corrente.

Um é Israel, país que tem sido líder 
no campo da investigação científica 
com a planta, sendo o uso medicinal 
legalizado desde finais dos anos 90 
do século XX. No que diz respeito ao 
uso pessoal, é descriminalizado des-
de 2019 e acredita-se que Israel seja 
também um dos países onde a legali-
zação está perto de acontecer.

Caminhando mais para leste, fica 

cada vez mais difícil encontrar paí-
ses onde a canábis já seja regula-
mentada de alguma forma. Mas há 
um país que surpreendeu o mundo, 
mudando radicalmente as suas polí-
ticas em relação à canábis: a Tailân-
dia. Legalizou o uso medicinal em 
2018, tendo autorizado o uso pes-
soal em Junho de 2022, ao retirar 
tanto a canábis como o cânhamo 
da lista de substâncias narcóticas 
do país. Além disso, o Ministro da 
Saúde Pública declarou quatro va-
riedades de canábis como patrimó-
nio genético nacional e distribuiu 
um milhão de plantas pelos seus ha-
bitantes, numa tentativa de revita-
lizar a economia local e incentivar 

os agricultores a plantar canábis. 
Apesar da sua legalização, o consu-
mo de canábis não é permitido em 
zonas públicas, estando limitado a 
áreas privadas, podendo cada famí-
lia cultivar até 6 plantas em casa.

Na Coreia do Sul, a legalização do 
uso medicinal aconteceu em 2018, 
mas o uso pessoal continua a ser ilegal. 
Países como as Filipinas ou Singapura 
mantêm legislação radical em relação 
à canábis, prevendo mesmo a pena de 
morte para o tráfico de canábis. Por 
seu lado, a Malásia tem estado atenta 
ao caso da Tailândia, com o Ministro 
da Saúde malaio a visitar o país vizi-
nho, numa jornada para aprender com 
a experiência tailandesa. 

AUSTRÁLIA E OCEÂNIA

OS PARADOXOS DO MÉDIO ORIENTE E DA ÁSIA

MÉXICO INSPIRA AMÉRICA CENTRAL E LATINA, SEM ESQUECER AS CARAÍBAS

O MAPA MUND     DA LEGALIZAÇÃO
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E
m África, a canábis é também 
largamente ilegal, com excepção 
da África do Sul, onde tanto o 

uso medicinal como o pessoal se en-
contram já regulamentados. Porém, 
a lei estabelece que o consumo a ní-
vel pessoal pode ser apenas feito em 
privado e nunca na presença de me-
nores e/ou outros adultos que não 
sejam a favor. No que toca à posse, 
a lei sul africana refere que cada 

pessoa pode ter consigo 100g na via 
pública, mas, caso esteja num local 
privado, a quantidade pode ascen-
der a 600g. Existem ainda quatro 
outros países africanos que saem 
da norma e onde é possível aceder 
ao uso medicinal: Malawi, onde o 
uso medicinal é descriminalizado 
desde 2020, Lesoto, que legalizou o 
uso em 2017, Zimbabwe em 2018 e o 
Ruanda, em 2021.

Em Marrocos, um dos países 
onde a cultura canábica é consi-
derada ancestral e fonte de rendi-
mento essencial para a economia do 
país, a canábis ainda é considerada 
ilegal. Em 2021, foi aprovado o uso 
e o cultivo para fins medicinais, cos-
méticos e industriais, mas a situação 
não é muito clara e toda a produção 
legal acaba por ser direccionada ex-
clusivamente para exportação.

C
hegamos assim à Europa, onde 
27 países já legalizaram o uso 
medicinal, mas apenas Malta ad-

mitiu, efectivamente, o uso recrea-
tivo, no final de 2021. Em Malta, é 
possível transportar até 7g de flores 
de canábis e é permitido o auto-cul-
tivo até 4 plantas por habitação. É 
ainda permitido criar associações, 
que podem cultivar canábis para 
distribuir pelos seus membros até 
um máximo de 7g por dia e 50g por 
mês.

Existem ainda dois países que 
anunciaram projectos piloto para a 
legalização do uso pessoal, a Suíça e 
o Luxemburgo.

Em muitos dos restantes países, 
o uso pessoal, apesar de ilegal, acaba 
por estar praticamente descriminali-
zado, havendo leis mais abertas que 
outras. Na Holanda, que é mundial-
mente famosa pelos seus coffeeshops, 
e em Espanha, também famosa pelos 
seus Clubes Sociais e Associações e 
pela permissão do auto-cultivo até 
2 plantas para consumo próprio, a 
legislação não é clara, existindo uma 
espécie de zona cinzenta ou desobe-
diência civil generalizada.

Apesar de o uso pessoal em Espa-
nha ser, aparentemente, permitido, a 
verdade é que os nuestros hermanos 
encerram em si um enorme parado-
xo: Espanha é o país da Europa que 
mais penaliza o consumo, com cerca 
de 43% das penas aplicadas em toda 
a Europa relacionadas com canábis. 
No que diz respeito ao uso medicinal, 
este era considerado “ilegal”, não sen-
do permitido aos médicos prescrever 
canábis. No entanto, foi recentemen-

te aprovada a lei da canábis medici-
nal, estando previsto que até ao final 
do ano comecem a surgir produtos 
para uso medicinal nas farmácias.

Um dos países que tem atraído 
muita atenção na questão da legali-
zação do uso pessoal é a Alemanha, 
onde a actual coligação do governo 
se comprometeu a legalizar o uso 
adulto. Uma das maiores dúvidas re-
cai, no entanto, no quando é que isso 
realmente irá acontecer. Uns apon-
tam para 2023/2024, outros alar-
gam esse acontecimento até 2026. O 
que a maioria acredita, porém, é que 
com a legalização total na Alemanha, 
o efeito dominó no resto da Europa 
será inevitável.

No Reino Unido, onde a canábis 
para fins medicinais está regula-
mentada desde 2018, também se 
tem falado sobre a possibilidade de 
legalizar o uso pessoal, mas ainda 
sem grandes avanços concretos.

Em França, país que se diz ter mais 
consumidores per capita, existe uma 
política bastante dura relativa ao uso 
pessoal e, apesar de se ter legalizado 
o uso medicinal em 2013, o acesso  
é também bastante restrito. Em Março 
de 2021 foi lançado um programa 
experimental de 2 anos, que fornece 
tratamentos gratuitos à base de caná-
bis a um grupo de 3 mil pacientes. Re-
centemente um grupo de senadores 
franceses empenhou-se na proposta 
de criação de uma lei para a total le-
galização da canábis no país.

Também Itália, onde o uso medici-
nal é legal desde 2013, tem activamen-
te tentado alterar as suas políticas re-
lativas a canábis, tendo recentemente 

sido reiniciadas as discussões sobre a 
legalização com a mais recente pro-
posta que foi apresentada, onde se in-
clui o auto-cultivo até 4 plantas. 

Finalizando a nossa viagem em 
Portugal, que em 2001 se tornou o 
primeiro país do mundo a descri-
minalizar não só a canábis como 
também as restantes drogas, encon-
tramos uma grande incógnita. Em 
2018 Portugal legalizou o uso me-
dicinal, embora ainda haja um aces-
so bastante restrito, quer a nível de 
produtos disponíveis quer a nível de 
patologias para qual a canábis pode 
ser prescrita.

No que toca ao uso pessoal, em 
Junho foi entregue uma nova pro-
posta de lei por parte do Bloco de 
Esquerda para a legalização, que se 
espera que vá a votação na Assem-
bleia da República durante o mês de 
Setembro. Embora seja impossível 
prever qualquer resultado, olhan-
do para as últimas propostas que 
foram apresentadas e que consegui-
ram ser levadas a serem discutidas 
na especialidade, muitos acreditam 
que a legalização esteja cada vez 
mais perto de acontecer.

E assim termina a nossa pequena 
volta ao mundo da legalização caná-
bis que finalmente, nos anos 20 do 
século XXI, está a deixar para trás 
uma história de décadas de proibi-
ção e desinformação. Com cada vez 
mais países pelo mundo a legalizar 
o consumo medicinal e recreativo 
de canábis, vai-se quebrando o es-
tigma, esclarecendo o preconceito 
e libertando uma das plantas mais 
antigas do planeta.

INVESTIMENTOS NA INDÚSTRIA DA CANÁBIS TAMBÉM CHEGAM A ÁFRICA 

A EUROPA NA CRISTA DA ONDA VERDE

O MAPA MUND     DA LEGALIZAÇÃO
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Vantagem #1 > A manutenção do perfil canabinói-
de e das características organolépticas da planta 
“mãe” de onde os clones procedem. No cultivo a 

partir de semente, ainda que se utilizem apenas semen-
tes da mesma variedade, as inevitáveis variações feno-
típicas levam à existência de diferenças (muitas vezes 
relevantes) ao nível do perfil canabinóide e terpenóide. 
No nosso ponto de vista, esta é a principal vantagem 
que o cultivo a partir de clones oferece.

Esta primeira vantagem é especialmente importante 
no campo da utilização medicinal ou terapêutica. De-
pois de inúmeras provas, quando o paciente finalmente 
encontra uma planta que é bem tolerada pelo seu orga-
nismo e que funciona na perfeição para a sua patologia, 
com o cultivo a partir de clone é possível fazer um cul-
tivo em que todas as plantas são exactamente iguais. 
Mantendo uma planta “mãe” e cultivando sempre a 
partir de clones retirados dessa planta torna-se possí-
vel, cultivo após cultivo, fazer uma constante renova-
ção de stock da mesma variedade durante muitos anos.

Vantagem #2 > Ainda no mesmo contexto da pri-
meira vantagem, além da manutenção dos perfis cana-
binóide e terpenóide, o clone replica também as demais 
características da planta da qual provém, tais como a es-
trutura da planta, o tempo de colheita, a capacidade de 
produção de flor, entre outras. Ora, é de extrema utili-
dade para o canabicultor ter um cultivo em que todas as 
plantas estão prontas para colher no mesmo momento.

Particularmente no cultivo em interior, é igualmente 
bastante útil que todas as plantas entrem em floração 
com aproximadamente a mesma altura, de forma a que 
a canópia fique nivelada e o maior número possível de 
topos possam estar o mais próximo possível da fonte de 
luz. E que dizer da capacidade de floração? Para muitos, 
é da maior importância saber de antemão que a gené-
tica e respectivo fenótipo que estão a cultivar permite 
uma produção abundante de flores doces e resinosas.

Vantagem #3 > Poupança na aquisição de sementes. 
A nosso ver, esta é a vantagem menos importante. Con-
sideramos que, de tudo aquilo que implica um cultivo de 
canábis, tal como as horas infindáveis que o canabicul-
tor dedica ao cultivo, o gasto em terra, fertilizantes, elec-
tricidade, entre uma panóplia de outros instrumentos e 
acessórios, alguns de uso facultativo, outros não tanto, 
os meros 5 euros (média ponderada) que custa uma se-
mente acabam por ser praticamente irrelevantes.

Aconselhamos, portanto, a opção pelo cultivo a par-
tir de clone se as duas primeiras vantagens listadas 
fizerem sentido para o canabicultor, mas não tanto se 
tal suceder apenas pela poupança inerente às sementes. 
Se as sementes forem de qualidade, com boa genética, 
estabilizadas e bem produzidas, o sucesso final do cul-
tivo é tão garantido quanto o mesmo cultivo realizado 
a partir de clone.

Mas nem tudo é perfeito...
Torna-se um pouco difícil e até redundante encontrar des-

vantagens para cultivos a partir de clone, mas deixamos al-
guns apontamentos. Ora, se para alguns é importante ter um 
grande stock de flores de uma única variedade, para outros 
resulta bastante mais excitante ter um stock repleto de diver-
sidade. Colher, por exemplo, 10 plantas cultivadas a partir de 
semente, oferece-nos a possibilidade de desfrutar de 10 aro-
mas diferentes, bem como dispor de diferentes tipos de efeito, 
um para cada ocasião.

Não estamos a afirmar que um cultivo a partir de 
clone é incompatível com diversidade. Quem tiver con-
dições para usar uma segunda área de cultivo (área de 
vegetativo, sempre em 18/6) com vista à manutenção de 
várias plantas “mãe”, todas diferentes e seleccionadas 
segundo o seu gosto particular, pode ter o melhor dos 
dois mundos: diversidade e consistência. Portanto, e em 
conclusão, a principal desvantagem será mesmo esta 
obrigatoriedade de ter uma segunda área de cultivo 
para não perder diversidade.

Em seguida, deixamos aos nossos leitores um tutorial 
sobre como enraizar clones. Há várias formas, técnicas e 
variantes e esta é apenas uma que, na nossa opinião, permi-
te muito bons resultados. Cada canabicultor aplicará o seu 
toque pessoal e haverá certamente quem utilize métodos 
bastante diferentes e com resultados igualmente bons. Nas 
imagens utilizadas para ilustrar o tutorial, a planta “mãe” é 
uma Mohan Ram® da Sweet Seeds®, planta que se desta-
cou por ser uma grande produtora de tricomas e de flores 
compactas, com um efeito extremamente relaxante. 

TRICOMARIA

Clones de Green Poison®
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o  Canábis a partir de clones
O cultivo de canábis a partir de clones oferece 
diversas vantagens relativamente ao cultivo 
a partir de sementes. É esta temática, de tão 
grande utilidade para qualquer canabicultor, 
que vamos abordar neste artigo, apresentando 
vantagens e desvantagens da utilização de clones. 
Deixamos também um pequeno tutorial sobre 
como enraizar os clones.
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Enraizar Clones
TUTORIAL PARA CULTIVOS CONSISTENTES

O primeiro passo é ter uma boa planta «mãe», saudável e bem 
ramificada. Para identificarmos quais os ramos viáveis devemos atentar 
não só ao seu tamanho (que deve ser de, no mínimo, 10cm) mas também 
à quantidade de rebentos (de preferência 2 ou mais). 

Vamos também precisar de uma pequena lista de material
. Gel de enraizamento;
. Álcool etílico;
. Uma tesoura;
. Uma lâmina de barbear nova;
. Copos pequenos;
. Jiffy’s (ou cubos de lã de rocha);
. Recipiente com água para mergulhar os Jiffy’s;
. Um palito ou semelhante;
. Um borrifador de água;
. Uma pequena estufa.

Começamos por lavar a tesoura com álcool. 
Em seguida, cortamos uns  bons ramos da(s) nossa(s) planta(s) «mãe». 
Submerge-se o tronco em água, tão rapidamente quanto 
possível, de modo a que o ponto de corte fique submerso,
usando um copo para cada variedade.
Deixa-se de molho durante pelo menos 2 horas, 
para que os raminhos fiquem bem hidratados.

Uns 15 minutos antes de passarmos à fase seguinte, 
começamos por mergulhar os Jiffy’s em água. 
Passado este tempo, os Jiffy’s deverão estar já totalmente inchados. 
Ao retirá-los da água, vamos espremer bem com a mão, para retirar 
o excesso de água, pois queremos que estejam bem húmidos 
mas não encharcados. 

Depois de inchados e devidamente espremidos, 
são dispostos já no interior da pequena estufa. 
Com um palito, fazemos um buraco em cada Jiffy, onde mais 
tarde entrará o tronco do futuro clone. 
Em seguida, lava-se com álcool o local onde vamos trabalhar, 
que pode ser, por exemplo, uma tábua de plástico. Aproveitamos
também para voltar a lavar a tesoura com álcool.

1
2

3

4
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Colocamos à mão o gel de enraizamento, a lâmina de barbear e um copo pequeno 
ou superfície de plástico onde seja possível verter um pouco de gel. Com cuidado, 
verte-se uma pequena quantidade de gel de enraizamento para essa superfície.

Tira-se o clone de dentro do copo de água e cortam-se-lhe as pontas 
das folhas. Isto permite, entre outras vantagens, uma estimulação 
do desenvolvimento de raízes, além de tornar o clone mais leve de forma 
a que este não murche com tanta facilidade e se mantenha erecto. 
Limpa-se o clone de sub-ramificações inferiores, que não nos interessam, 
e dá-se-lhe um novo corte no tronco, mais ou menos a 45 .̊ 
Também se pode raspar um pouco da superfície do caule junto ao corte, 
para estimular a produção de raízes.

Depois de efectuado este corte, convém que se passe o local do corte e toda 
a parte inferior do clone imediatamente pelo gel para que a zona 
do corte não fique exposta a oxigénio durante demasiado tempo. Logo depois 
de envolto em gel, introduz-se no buraco do Jiffy. Se ficar meio solto 
dentro do Jiffy, podemos apertar um pouco para lhe dar aconchego. 
Desta forma, o clone fica mais estável e não anda a baloiçar, 
o que não iria favorecer o seu bom enraizamento.

Para terminar, usamos o borrifador para pulverizar água nas folhas, 
nas paredes e na cobertura da pequena estufa. Daqui em diante 
resta apenas deixá-los estar sossegados, na expectativa de que enraízem 
dentro de entre 7 e 21 dias. O tempo de enraizamento depende 
de vários factores, sendo que os mais importantes serão sempre a genética 
e os parâmetros de cultivo utilizados.

Todos os dias, de preferência 2 ou 3 vezes ao dia, devemos destapar 
a estufa para renovar o ar e para pulverizar novamente nas paredes e cobertura 
da estufa. Nos primeiros 2 a 4 dias, deixamos os buracos de respiração da estufa 
praticamente fechados. Daí em diante, vamos abrindo aos poucos, cada vez mais, 
até que passados 8 a 10 dias podemos abrir os buracos completamente 
e passar a pulverizar menos água.

Até podemos, poucos dias depois, deixar a estufa completamente destapada 
durante uma ou duas horas. Os futuros clones, ao sentirem que já não se 
conseguem alimentar através das folhas, são estimulados a desenvolver  
e a esticar as raízes, para obter água dessa forma.

Quando começarmos a ver raízes a perfurar as paredes de fina rede 
dos Jiffys, é sinal que o clone já está enraizado e convém passá-lo 
para um vaso com terra o mais rapidamente possível. 
Depois, é só dar entre 5 e 12 dias de vegetativo, transplantar para o vaso 
definitivo com terra de qualidade e estão prontos para passar para 
floração. Se tivermos seleccionado uma genética de floração rápida, 
entre 7 e 9 semanas depois teremos a tão desejada colheita.
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CÂNHAMO

Gerardo Lázara Moreda, 54 anos, 
nascido em Pontevedra numa 
família de agricultores, passou 

a sua infância em contacto com a 
natureza e com o gado. Desde muito 
pequeno, participou nos trabalhos 
agrícolas da empresa familiar. A sua 
formação até à universidade foi num 
colégio católico, o que influi no seu 
carácter e sentido espiritual. Poste-
riormente, formou-se em administra-
ção de empresas. A sua carreira pro-
fissional esteve sempre, de um jeito 
ou outro, ligada ao meio ambiente. O 
seu primeiro trabalho foi numa coo-
perativa agrária de transformação, 
durante um período de 11 anos, que 
lhe aportou grandes conhecimentos 
sobre o sector alimentar na pecuária. 
Trabalhou depois no sector de resí-
duos e finalmente na função pública, 
ocupando o posto de Conselheiro do 
Meio Ambiente, Meio Rural e Desen-
volvimento Sustentável. Há cerca 
de 10 anos, após a reforma dos seus 
pais, e para evitar que as terras de 
família ficassem em desuso, fixou-se 
na sua terra e instalou-se como agri-
cultor, pondo em marcha vários en-
saios com novos cultivos, entre eles 
o cânhamo. Em 2017 fundou a Celtic 
Hemp, projecto cuja actividade é de-
dicada exclusivamente ao cânhamo. 

O que te fez interessar pelo cânhamo?
Depois de experimentar vários 

cultivos como a quinoa, a chia, entre 
outros, descobri o cânhamo indus 
trial. Rapidamente, tornei-me co-
nhecedor desta planta do ponto de 
vista ambiental, dos seus rendimen-
tos e potencialidades e fiquei ena-
morado. Cada dia aprendia um dado 
novo e ainda hoje continuo a apren-
der. E decidi que o desenvolvimento 
do cultivo e o desenvolvimento dos 
seus derivados ia ser a minha vida, 
pelo menos na etapa laboral que a 
idade e a saúde me permita.

O que é a Celtic Hemp e o que tem feito?
A Celtic Hemp nasceu para dar 

resposta à complexidade de um cul-

tivo como o cânhamo. Depois de 
realizar provas com praticamente 
todas as variedades certificadas de 
cânhamo industrial na Galiza — e 
uma vez que já sabia os dados neces-
sários em relação à variedade ideal, 
em termos de densidade de planta-
ção, datas de sementeira, colheita, 
adubagens e quantidades obtidas 
das distintas partes da planta —, era 
preciso tomar a forma empresarial 
para avançar com o negócio.

A sementeira do campo que es-
tamos a ver, mesmo à face da estra-
da nacional, aconteceu no dia 6 de 
Maio. Quando será a colheita? 

A experiência de Chaves está a 
ser muito entusiasmante, já que há 
muitos anos que a planta não era 
cultivada aqui de modo industrial. 
Na realidade, trata-se de um ensaio 
de 7 hectares, em colaboração com 
agricultores locais com carácter 
empreendedor, com o intuito de ver 
os resultados, tendo em conta a di-
ferença climática e das diversas par-
celas cultivadas na zona. A data de 
colheita estimada será na primeira 
semana de Setembro, mas teremos 
que estar em contínua observação, 
para determinar o momento ideal. O 
que buscamos é, fundamentalmente, 
uma semente de qualidade biológica 
para a transformação em óleos, para 
a crescente procura da indústria ali-
mentar e de cosmética na Europa.

Que preparação dos terrenos foi 
feita anteriormente? 

A preparação dos terrenos não é 
muito diferente de qualquer outro 
cultivo industrial, inclusive mais 
simples. Por se tratar de um cultivo 
ecológico e pelas nulas necessida-
des da planta a nível de tratamentos 
(herbicida, fungicida, insecticida, 
etc.) tão só se precisa dos labores 
de arado ou grade, um forte adubo 
orgânico e sementeira com uma má-

No passado dia 20 de Junho fomos a Chaves, ao encontro de Gerardo 
Lázara Moreda, que desde 2017 é um dos maiores especialistas 
agrícolas do cânhamo industrial na Península Ibérica. Este galego 
está a coordenar um cultivo de 7 hectares de cânhamo, com vista 
à produção de fibra e de sementes. A fibra continua a ter grande 
procura e valorização, pois integra a fileira de variadas indústrias e 
as sementes, na conjuntura actual de guerra no celeiro da Europa, em 
que toda e qualquer “gordura” vegetal está cada vez mais valorizada. 
O cânhamo revela-se um produto cada vez mais atractivo e rentável. 

por João Carvalho | fotos Jan Kleinpeter

ENTREVISTA a Gerardo Moreda

“Trabalhar com cânhamo é o melhor 
contributo que podemos deixar 
para as próximas gerações”

quina semeadora de trigo, erva, ou 
outra qualquer que nos permita a 
densidade alta. Em Chaves, este ano 
em concreto, de tanta seca, talvez 
tivesse sido melhor ter dado uma 
ajuda de rega em algum momento 
pontual, mas normalmente, no nor-
te peninsular, não é preciso, já que a 
planta tem a capacidade de aprovei-
tar muito bem a humidade ambien-
tal. O abonado também é um factor 
importante, pois a produção está 
muito ligada ao que tenha recebido 
de “comida”. Ela produz sempre, mas 
como qualquer cultivo, mais no agro 
do que no monte, mais onde haja 
humidade ambiental, com uma boa 
orientação solar, etc.. Há que ter em 
conta que em 4 meses pode alcançar 
os 5 metros de altura, pelo que os 
nutrientes do terreno vão agradecer.

Que mondas terão de ser efectua-
das até ao momento da colheita?

Desde a sementeira à colheita ne-
nhuma monda é necessária e este é 
um dos atractivos desta planta: não 
precisa de nenhum tratamento, de-
fende-se sozinha. Com a densidade 
adequada e pelo seu rápido desen-
volvimento vence as outras ervas, 
portanto não é necessário herbi-
cida. O seu característico cheiro e 
a presença, ainda que mínima de 
THC, funciona como repelente de 
insectos. Apenas as abelhas, duran-
te a floração, a visitam, convertendo 
o cânhamo num bom refúgio de ou-

tros predadores. Deste modo, o câ-
nhamo industrial e as abelhas têm 
uma relação milenar. Ambas são 
duas espécies fundamentais para a 
natureza e para o planeta.

A questão da maquinaria é fulcral 
no regresso em massa do cânhamo 
aos campos. Referiste a necessidade 
da alfaia de colheita proceder corte 
duplo, de que se trata isso e porquê?

Como já mencionei, a sementeira 
requer a maquinaria de qualquer cul-
tivo de cereal ou herbáceo. Outra coisa 
bem diferente é a colheita. O facto de 
ter vários componentes de valor numa 
mesma planta requer maquinaria que 
seja capaz de recolher não só o grão, 
mas também a fibra. Ou seja, o ideal 
é um "corte combinado", que corte e 
desgrane acima, na parte floral, e ao 
mesmo tempo realize um corte baixo, 
para deixar a parte lenhosa deposi-
tada no campo, à espera do posterior 
embalamento. Esta é uma das partes 
por desenvolver neste sector na Pe-

nínsula Ibérica, onde ainda não existe 
maquinaria deste tipo. Mesmo a nível 
europeu está em contínuo desenrolar 
e melhoria. Em Chaves, pensamos em 
utilizar uma máquina de trigo para 
grão e posteriormente uma segadora 
para a fibra. Não é o ideal, mas para já 
não temos outra opção. Esperamos, 
para o ano, contar com uma máquina 
que venha a servir todos os cultivos do 
norte peninsular.

Num cultivo de cânhamo, qual se-
ria o cenário ideal para ti, em termos 
de aproveitamento integral da plan-
ta? Fibra para múltiplas utilizações? 
Palha para eco-construção? Semen-
tes para variados fins? E as flores?

Do ponto de vista agrícola, enten-
do que devemos realizar os trabalhos 
e eleição do cultivo em função da de-
manda do mercado. Quer dizer, se o 
nosso cliente potencial necessita de 
grão para óleos, isto determinará a 
escolha da variedade, calendário de 
plantação e maquinaria necessária. 
As possíveis utilidades são pratica-
mente infinitas, mas vou enumerar 
algumas das mais destacadas. No 
plano das sementes, devemos ter em 
conta que falamos da semente com 
mais nutrientes da natureza, com 
uma quantidade de ómegas muito si-
milar ao peixe. Além disso, possui os 
aminoácidos necessários para que o 
organismo assimile esses nutrientes, 
a percentagem de proteína é das mais 
altas do mundo vegetal. Hoje em dia, 

CÂNHAMO PARA A TROPA EM CHAVES
CHAVES já teve uma grande produção de cânhamo, pois sendo uma cidade 
raiana, sempre teve um grande número de tropas aquarteladas, e desde 
1884 que é a sede do Regimento de Infantaria N.º 19. Decorrente desta 
presença militar permanente, existiu nesta localidade uma grande fábrica 
têxtil, que produzia fardamento para a tropa. Todos sabemos que o cânhamo 
foi sempre uma matéria-prima dos equipamentos militares, pela reconhecida 
robustez desta fibra têxtil. Assim, não é de estranhar que, de acordo com a 
Corographia Portugueza do padre António Carvalho da Costa «(...) a vila de 
Chaves já no início do século XVIII possuísse uma Fábrica de Tecidos que 
empregava mais de 700 pessoas, com uma produção de 25 a 30 mil varas2 
de toda a qualidade de panos destinados fundamentalmente ao fornecimento 
da tropa, cujo número em Chaves era particularmente elevado.»1 

1 Medida de comprimento documentada na Península Ibérica, desde o século XII, com variações regionais,  
que em média podemos assumir como 0,8 m, portanto 20 a 24 mil metros

2 COSTA, P. Antonio Carvalho da, Corografia portugueza e descripçam topografica do famoso  
Reyno de Portugal, Tomo I, Lisboa, 1706, p.381

 “Desde a sementeira 
à colheita nenhuma
monda é necessária 

e este éum dos atractivos 
desta planta: não precisa 
de nenhum tratamento, 

de fende-se sozinha.”
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procuram-se cada vez mais os óleos, 
mas existe todo um mundo no sector 
alimentar, sementes peladas, fari-
nhas para padaria e pastelaria, leite 
de cânhamo, iogurtes, germinados, 
etc. Também na cosmética, há um 
crescimento de cremes e óleos. Na 
parte do caule, encontramos dois 
componentes: a fibra e a “canhamiça”, 
isto é, a pele exterior e a parte lenho-
sa interior. Em re-
lação à fibra, basta 
dizer que qualquer 
coisa feita de plásti-
co pode ser feita de 
fibra de cânhamo. 
Os seus usos histó-
ricos (e mais conhe-
cidos) são o têxtil e 
a cordoaria e con-
tinua a ser assim, mas agora já se 
utiliza também na indústria do auto-
móvel ou qualquer substituto de de-
rivados do petróleo. A canhamiça, ou 
palha, é basicamente utilizada na bio-
-construção. As suas características, 
do ponto de vista acústico e térmico, 
convertem-na num componente com 
um futuro crescente neste sector. 
Por último mas não menos impor-
tante são os canabinóides que a flor 
possui. Aqui, poder-se-ia escrever 
uma enciclopédia: por exemplo o me-
dicamento mais receitado nos EUA, 
antes da proibição, era um derivado 
da canábis; não se sabia ainda porque 
actuava, mas utilizava-se quase para 
tudo. Hoje, já sabemos como actuam 
e o que os canabinóides podem fazer 
por nós. Qualquer ser vivo tem um 
sistema endocanabinóide e ele afecta 
todo o sistema orgânico, pelo que a 
nível de saúde é evidente a importân-
cia que a planta tem. Outro dado, não 
menor, é que esta é a planta que mais 
CO2 capta da natureza, tendo impor-
tância nos créditos de carbono. Para 
mim, da forma como está o planeta, 
o cultivo do cânhamo parece impa-
rável e muito necessário.

Para ti, o que distingue o cânha-
mo na Península Ibérica daquele cul-
tivado noutros locais da europa?

O cânhamo está espalhado por 
todo o planeta e tem grande capa-
cidade de adaptação, pelo seu ca-
rácter milenar, mas tem melhores 
resultados nas zonas que reúnem 

várias características, sobretudo 
de humidade e de luz. É uma plan-
ta que lê o ciclo solar, por isso a re-
gião do planeta onde este ciclo está 
claramente marcado (horas de dia 
e de noite, e estações marcadas de 
primavera, verão, outono e inverno) 
será a mais adequada. Neste sentido, 
a metade superior da Península Ibé-
rica é uma zona ideal para o cultivo 

de cânhamo. Temos 
constatado que se-
mentes francesas 
ou do Leste da Eu-
ropa têm melhores 
resultados aqui do 
que na sua zona de 
origem, mas temos 
a lamentar que nem 
Espanha nem Por-

tugal tenham conservado as suas 
variedades autóctones, sendo que 
historicamente produziram plantas 
de grande qualidade.

Quais são as maiores dificulda-
des, actualmente, em Espanha e em 
Portugal em torno do cânhamo agro-
-industrial?

A meu entender há vários facto-
res. O primeiro — e fundamental — 
é o desconhecimento e a ignorância 
em relação a este cultivo, sobretu-
do pelas autoridades competentes. 
Por outro lado, a criminalização da 
planta, na altura devido à pressão 
do lobby do algodão e da farmacêu-
tica, nos EUA, que finalmente pro-
vocou a proibição lançada a todos 
os estados americanos e ao resto 
do mundo, ainda está presente em 
grande parte da sociedade. Com 
isto, a indústria petroquímica, al-
godoeira e farmacêutica conseguiu 
lucros inimagináveis, diferentes 
se a indústria do cânhamo tivesse 
evoluído de forma natural. Hoje em 
dia, isto está a mudar, precisamente 
pelas consequências negativas que 
estes sectores causam ao planeta 
e à própria vida. De acordo com a 
minha visão pessoal, o mundo não 
pode prescindir de um elemento na-
tural que pode solucionar a maioria 
dos problemas do meio ambiente 
que estamos a sofrer. Por isso, tra-
balhar no cânhamo é o melhor con-
tributo que podemos deixar para as 
próximas gerações.

AGRICULTORES 
LOCAIS 
GERARDO está a coordenar 
esta plantação nos terrenos 
de um casal flaviense, Nelson 
Teixeira e Sónia Portugal, que 
na campanha agrícola deste ano 
decidiram optar pelo cânhamo 
nos seus terrenos, em vez da 
tradicional sementeira de milho, 
que costumavam fazer. Nelson é 
um filho da terra, na casa dos 30 
anos, agricultor e gerente de um 
bar em Chaves, e um dos maiores 
entusiastas do clube local de 
motas. Sónia é funcionária de um 
supermercado local, portanto, um 
casal de pessoas «normais» que 
decidiram apostar no cânhamo.

Durante a visita a vários 
campos semeados, Nelson 
mostrou-se visivelmente 
entusiasmado e comentava  
que «se a cultura corresse bem, 
e se conseguisse escoar e obter 
rentabilidade, mesmo que apenas 
igual à do milho», para o ano 
arranjaria até 40 hectares para 
aumentar a área. A famosa Veiga 
de Chaves ocupa uma área  
de 2.500 hectares, tem cerca  
de 8,5 Km de comprimento,  
3 Km de largura e compreende 
a zona do vale do Tâmega, que 
vai desde a Ponte de Arcossó à 
povoação de Pereira da Veiga. 
Portanto, terreno fértil não falta.

Do meu lado, confesso 
que ainda continua a ser uma 
«excitação» estar ao lado, ou 
no meio, de um vasto campo de 
cânhamo, onde, num relance, até 
o mais inexperiente olhar urbano 
confirma que, à sombra das 
esguias plantas, não sobrevive 
uma única erva daninha!

Após a comunicação junto 
do Ministério da Agricultura, 
como a regulamentação da 
DGAV exige, foram contactados 
pelo Engenheiro Agrónomo 
responsável, no sentido de 
realizar um acompanhamento  
ao longo de todo o cultivo,  
de forma a efectuar um estudo, 
o que felizmente contraria a 
tendência usual de diabolização  
e obstaculização do Ministério  
da Agricultura.

CÂNHAMO

 “A canhamiça, 
ou palha, 

é utilizada na 
bio-construção.” 
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Com certeza já se perguntou muitas vezes, antes de 
decidir comprar um óleo, qual é o sabor do óleo de 
CBD? Quando não é processado, tem um sabor um 

pouco terroso e com um travo amargo. Por outras pa-
lavras, não é o gosto mais agradável do mundo e leva al-
gum tempo para nos habituarmos. No entanto, quando 
processado correctamente e misturado com terpenos e 
aromatizantes, o resultado é um sabor supremo.

Os terpenos são substâncias que podem ser encontra-
das nas plantas e que são responsáveis pelo seu aroma 
e por alguns dos seus efeitos. O número de terpenos é 
quase infinito e eles podem ser encontrados em plan-
tas ou frutos, tais como o jasmim, alecrim, alfazema, 
laranja ou canábis, entre muitos outros. Todas estas 
plantas têm uma mistura específica de terpenos, que 
lhes confere características próprias, como o aroma, 

sabor e efeitos característicos. Por exemplo, o aroma 
que se sente quando se corta um limão, é gerado pelos 
terpenos encontrados neste citrino. O mesmo acontece 
quando cheiramos uma margarida ou uma rosa, senti-
mos realmente os seus terpenos.

Se já leu sobre este tópico, sabe que os terpenos e 
o CBD, cada um separadamente, têm uma infinidade 
de propriedades benéficas. No entanto, quando os dois 
se juntam, cria-se uma sinergia muito eficaz e quase 
perfeita, chamada efeito entourage. Este efeito ocorre 
sempre que são utilizados extractos de espectro com-
pleto, ou seja, extractos que contêm todos os elementos 
da planta de canábis (canabinóides, terpenos, flavonói-
des, etc.). Ao adicionarmos os terpenos “extra” estamos 
a reforçar este efeito e esta maravilhosa combinação 
é o que oferecem os produtos MOODS. E esta é uma 

das razões pelas quais os nossos óleos sabem tão bem. 
Para explicar o efeito entourage, que é o que distingue a 
MOODS de outras marcas, poderíamos usar a analogia 
da música: um instrumento a solo pode agradar-nos, 
até emocionar-nos, mas nunca podemos compará-lo 
à incrível sensação de ouvir uma orquestra inteira a 
tocar, perfeitamente sincronizada, fazendo-nos sentir 
assim o verdadeiro potencial da música.

A influência do óleo de cânhamo 
no sabor do CBD
O óleo base utilizado nos óleos de CBD também tem 

uma grande influência no sabor e no aroma. O óleo de 
cânhamo que usamos como base na MOODS é de alta 
qualidade, com sabor suave de frutos secos. É também 
muito rico em ómega 3 e contém 40% menos gordura sa-
turada do que o azeite, o que o torna seguro para o cora-
ção e artérias. Para além de todos estes benefícios, existe 
outro factor positivo na utilização de óleo de cânhamo: 
estamos a utilizar como base um óleo produzido a partir 
da mesma planta da qual extraímos o CBD. Ao utilizar 
este óleo como base, estamos a reforçar o efeito entourage 
e a promover as substâncias presentes no cânhamo para 
usufruir de todo o seu potencial. Podem ser encontrados 
no mercado óleos de base de muito baixa qualidade, o que 
torna o sabor do produto pior, bem como as suas proprie-

dades terapêuticas. Além do óleo de cânhamo, os mais 
comuns são o MCT, óleo de coco ou azeite.

Aromas adicionados ao CBD
Alguns óleos de CDB do mercado contêm aromas adi-

cionados para os tornar mais atraentes ao paladar dos 
principiantes. E enquanto alguns aromas são naturais e 
não prejudiciais à saúde, outros são artificiais e podem 
causar problemas de saúde, tais como reacções alérgi-
cas, dores abdominais, diarreia ou vómitos. Os aromas 
adicionados em alguns dos produtos MOODS (tais 
como o aroma de banana encontrado em RECOVERY) 
são 100% naturais. Um dos nossos princípios é utilizar 
uma gama de produtos que seja completamente natural 
e livre de efeitos secundários. Acreditamos firmemente 
que não só temos de cuidar de nós próprios, mas tam-
bém do mundo que nos rodeia. É por isso que 100% dos 
nossos produtos são veganos, pelo que não utilizamos 
quaisquer ingredientes que tenham sido testados em 
animais. Além disso, utilizamos apenas ingredientes or-
gânicos de agricultura sustentável e ecológica.

Assim, os óleos MOODS não contêm apenas óleo de 
CBD e cânhamo, também adicionamos terpenos natu-
rais para, entre outras coisas, moldar os efeitos do CBD 
e adaptá-los às diferentes necessidades que possa ter 
durante o dia.

PRODUTOS

A INFLUÊNCIA DOS TERPENOS 
NO SABOR DO CBD

COMO TOMAR O ÓLEO DE CBD MOODS E APRECIAR O SEU SABOR

A forma mais eficaz de utilizar os óleos 
de CBD internamente é tomá-los  
de forma sublingual. Embora existam 

muitas pessoas que optam por engolir  
o óleo directamente, a sua eficácia  
é aumentada no uso sublingual,  
pelo que o método mais aconselhado é 
o de colocar as gotas debaixo da língua, 
deixando-as absorver durante 30 a 60 
segundos, engolindo-as em seguida.  
Desta forma, parte do óleo de CBD  
é absorvido antes de passar pelo 
estômago e pelos seus ácidos, atingindo 
rapidamente os receptores canabinóides 
do nosso corpo. As doses recomendadas 
dependem de pessoa para pessoa.  
No entanto, no caso de querer aumentar o 
número de gotas diárias, aconselhamos a 
fazê-lo pouco a pouco e a manter  
uma contagem das mesmas. Na MOODS 
tentamos tornar a experiência de utilização 
dos produtos de CBD tão agradável quanto 
possível. Não só tentámos melhorar  
os efeitos e modelá-los de acordo  
com as circunstâncias do dia a dia, como 
também melhorámos o sabor para torná- 
-los também uma experiência deliciosa.

VITAL
Contém Limoneno, 
um terpeno 
presente nos 
citrinos, que além 
de proporcionar um 
efeito energético e 
antidepressivo, dá 
um aroma fresco 
e cítrico ao nosso 
produto.

FOCUS 
É um produto ideal 
para momentos 
mentalmente 
exigentes. Contém 
Pineno, um terpeno 
que ajuda a melhorar 
o desempenho 
cerebral e a 
memória. Além 
disso, este terpeno 
proporciona um 
aroma florestal, 
que torna a mente 
rápida.

RECOVERY 
Sem dúvida o 
produto MOODS 
mais utilizado pelos 
atletas. Concebemo-lo 
especificamente para 
melhorar o desempenho 
físico e para acelerar a 
recuperação muscular e 
as lesões. É por isso que, 
além de conter CBD, 
utilizámos Cariofileno, 
um terpeno que alivia 
rapidamente as dores 
musculares, bem como 
acelera a recuperação 
de lesões. Para melhorar 
ainda mais a experiência 
de tomar Recovery, 
decidimos acrescentar 
o aroma natural da 
banana.

CALM
Um dos nossos 
principais produtos, 
contém os terpenos 
Linalol e Mirceno, 
que são relaxantes 
e ansiolíticos. Além 
disso, o Mirceno é 
um elemento muito 
presente em frutos 
como a Manga, 
razão pela qual o 
nosso produto tem 
um aroma frutado.

SLEEP 
O nosso produto mais desejado é super eficaz 
contra a insónia, que nos é tão prejudicial. 
A combinação CBD+CBN é realçada pela 
adição de Linalol, um terpeno encontrado 
numa planta que está sempre associada ao 
descanso, a lavanda.
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Calendário preparado pela Kannabia Seed Company com base no livro  “Lunario 2022. Calendario Lunar para el huerto y el jardín ecológicos, y para tu salud (Michel Gros)”
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produtos com ética e consciência e desenvolver soluções 
inovadoras e regenerativas, que permitam vencer os de-
safios actuais da indústria têxtil. Acredito verdadeira-
mente que o cânhamo é uma solução.

Um dos lemas da SensiHemp é trabalhar o mais 
possível a nível local. Como o fazem?

Contamos com a colaboração de artesãos e costurei-
ras portuguesas para cumprir o objectivo de preservar 
o “saber fazer” português e as técnicas tradicionais. 
Trabalhamos para que toda a produção seja feita em 
Portugal, numa zona geográfica próxima, de forma a, 
por um lado, diminuir a pegada de carbono, e por outro, 
permitir que os diferentes elementos da cadeia de fabri-
co trabalhem entre si, obtendo assim importantes siner-
gias e promovendo uma verdadeira economia circular. 
Também recorremos a métodos com baixo impacto am-
biental, tais como os tingimentos naturais, desenvol-
vidos a partir de plantas, raízes e minerais, isentos de 
químicos e que requerem menos água.

 
Qual pode ser o papel do cânhamo no contexto das 

alterações climáticas?
O uso do cânhamo traz diversos benefícios para a 

indústria e para o meio ambiente. O seu cultivo rege-
nera os solos e é CO2 negativo, não requer herbicidas 
nem agrotóxicos e gera uma maior produção de fibra 
por hectare quando comparado com outras fibras na-
turais. É necessário ter uma visão sistémica sobre a 
produção da fibra, os principais desafios para a sua im-
plementação em larga escala na indústria têxtil, investir 
no desenvolvimento tecnológico e analisar as perdas e 
ganhos ambientais quando comparado com a produção 
do algodão, por exemplo. É também preciso lançar luz 
sobre as alternativas existentes, sobretudo quando se 
trata de alternativas cuja capacidade de contribuir para 
redução dos gases de efeito de estufa é significativa, 
como é o caso do cânhamo.

C om um ano de existência cumprido no passado dia 
7 de Setembro, a SensiHemp está a assumir um 
papel de destaque e pioneirismo enquanto marca 

de roupa de cânhamo produzida em Portugal, desde o 
fio ao tecido e à confecção das peças, sem esquecer a 
tinturaria. Estivemos a conversar com Marta Vinhas, a 
criadora do projecto, e ficámos a saber que, mais do que 
uma marca de moda sustentável à base do cânhamo, a 
Sensi Hemp pretende construir um ecossistema inova-
dor na indústria têxtil.

Tendo quase duas décadas de experiência na in-
dústria têxtil, como caracteriza o estado da moda no 
mundo actual?

A indústria da moda é uma das maiores e mais inten-
sivas indústrias humanas na utilização de recursos na-
turais, sendo responsável por 4% das emissões de gases 
de efeito estufa e 20% da poluição industrial da água em 
todo o mundo. Muitos trabalhadores enfrentam desi-
gualdade social, ambientes perigosos, colocando diaria-
mente em risco sua saúde e até a vida. As pessoas ainda 
morrem regularmente em incêndios, acidentes ou enve-
nenamento em fábricas. Embora os salários tenham au-
mentado em alguns países onde o vestuário é produzido, 
muitas pessoas na cadeia de suprimentos ainda ganham 
muito pouco e lutam para pagar as necessidades mais 
básicas da vida. As mulheres no sector têxtil sofrem com 
a desigualdade salarial, muitas vezes enfrentam assédio 
sexual e violência no local de trabalho. Todos esses pro-
blemas ressaltam a necessidade de repensar drastica-
mente como todo o sistema funciona. Acredito que, com 
mudanças sistémicas e estruturais, a indústria global da 
moda pode tirar milhões de pessoas da pobreza e pro-
porcionar-lhes meios de subsistência dignos.

O que é isso de “greenwashing” e de que forma é que 
a Sensi Hemp pretende realmente contrariar a lógica 
produtiva da indústria têxtil?

O tema da sustentabilidade ganhou popularidade nos 
últimos anos e com a nova estratégia da União Euro-
peia para a indústria têxtil o “greenwashing” disparou. 
No têxtil, muitas vezes é difícil discernir as marcas que 
estão verdadeiramente comprometidas com a sustenta-
bilidade e aquelas que a usam apenas como estratégia 
de marketing, sem realmente abraçar esses valores, por 
isso é necessária mais transparência. A sustentabilidade 
assenta em três pilares fundamentais: factor ambiental, 
social e económico. As marcas alegam seguir as leis am-
bientais e laborais, mas usam empresas subcontratadas, 
diminuindo assim a transparência e dificultando a res-
ponsabilização por eventuais violações, ou alegam a uti-
lização de materiais sustentáveis. Além disso, deslocam a 
produção para países longínquos, onde as leis laborais e 
ambientais são quase inexistentes, aumentando assim os 
seus lucros, sem realmente pensar nas pessoas e no pla-
neta. Outras fazem propagandas de que são sustentáveis 
e éticas, que pagam um salário-mínimo aos seus emprega-
dos e não usam mão de obra infantil, mas, na verdade, só 
estão a cumprir a lei em vigor porque são obrigados. Na 
SensiHemp acreditamos que é da nossa responsabilidade 
repensar a forma como as roupas são desenhadas, feitas 
e consumidas. É por isso que temos como missão criar 

A indústria da moda é uma das mais poluentes 
e Marta Vinhas, da SensiIHemp, diz que urge 
encontrar alternativas para a sustentabilidade 
no sector têxtil. Há vários séculos que o cânhamo 
é utilizado para confeccionar tecidos e roupa. 
Marta está a tentar trazê-lo de volta a Portugal.

Entrevista de  João Carvalho

TÊXTIL

SENSIHEMP

O CÂNHAMO 
AO SERVIÇO DA 
SUSTENTABILIDADE
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Rana Plaza 
e Fashion Revolution
O FASHION REVOLUTION é o maior 
movimento activista de moda do mundo, 
mobilizando cidadãos e marcas que lutam 
por uma indústria da moda mais segura, 
justa, transparente e responsável, através 
de um trabalho contínuo de investigação, 
educação, colaboração, mobilização e 
de pressão política. Este movimento foi 
fundado por Carry Somers e Orsola de 
Castro, após o desastre do Rana Plaza,  
no Bangladesh, em 2013.

O colapso do Rana Plaza foi uma falha 
estrutural de um edifício comercial de oito 
andares, onde trabalhavam milhares de 
pessoas. O edifício continha fábricas de 
roupas, um banco, apartamentos e várias 
lojas. As lojas e o banco nos andares 
inferiores foram imediatamente fechados 
após a descoberta de rachas no prédio, 
motivados pelo excesso de peso da 
maquinaria têxtil dos andares superiores. 
Os proprietários do prédio ignoraram os 
avisos para fechar e os operários têxteis 
foram obrigados a regressar aos postos  
de trabalho no dia seguinte. O edifício 
acabaria por desabar durante a hora  
de ponta da manhã.

No acidente morreram 1.134 pessoas  
e aproximadamente 2.500 ficaram feridas. 
Foi considerado o acidente derivado de 
falha estrutural, não deliberado, mais 
mortal da história humana moderna e o 
acidente industrial mais mortal da história 
do Bangladesh. O edifício albergava várias 
fábricas de vestuário que empregavam 
cerca de 5.000 pessoas, que fabricavam 
roupa para marcas como a Benetton, 
Bonmarché, Prada, Gucci, Versace, 
Moncler, Children's Place, El Corte Inglés, 
Joe Fresh, Mango, Matalan, Primark e 
Walmart. Na sequência deste desastre 
surgiu o movimento Fashion Revolution, 
que pretende influenciar as políticas  
e forçar os governos a regular e a fiscalizar 
as práticas laborais e ambientais  
da indústria têxtil.
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Desde Maio de 2022, altura da criação 
do Movimento Mães pela Canábis 
(MMPC) em Portugal, o caminho tem 

sido de extrema importância e prevê-se 
uma jornada de trabalhos muito exigente 
para todos os que se têm vindo a juntar a 
esta causa tão necessária e urgente.

Dos membros que compõem o grupo 
de trabalho do Movimento, que se pre-
tende isento e multidisciplinar, constam 
profissionais de várias áreas e com com-
petências que pretendem abarcar todos 
os sectores que possam revelar-se im-
prescindíveis à prossecução dos objec-
tivos comuns dos pacientes e da socie-
dade civil. Da comissão fundadora que 
compõe o MMPC faz parte um grupo 
jurídico de dois advogados e uma jurista, 
bem como profissionais da área da saúde 
e das ciências sociais, além de pacientes e 
cuidadores.

Nesta senda, temos de ter em conta que 
o Estado, heterogéneo e fragmentado, 
sendo autoritário, é incompleto e contra-
ditório nas suas práticas e políticas, ac-
tuando de forma oscilante e imprevisível 
entre um Estado predador e um Estado 
protector.

Jack Goldstone, um eminente sociólo-
go e historiador norte-americano, cuja 
obra académica incide essencialmente 
sobre os movimentos sociais, as revolu-
ções e a política internacional, argumen-
ta que quanto mais democrática é uma 
sociedade maior será a probabilidade de 
existirem movimentos sociais e acções de 
protesto, muitos até de cariz violento.

Em Portugal, esta visão restritiva e 
normativa da democracia é apresenta-
da de forma paradigmática por António 
Barreto, para quem a democracia apre-
senta regras simples e não assenta no im-
perativo da participação. A democracia é 
um substantivo não adjectivado. As re-
gras da democracia são as seguintes: voto 
universal, livre e secreto; poder da maio-
ria; respeito pela minoria e eleição perió-
dica. A democracia baseia-se também no 
consenso dos cidadãos quanto à forma-
ção e ao exercício do poder político. Na 

sequência desta opção teórica, António 
Barreto distingue entre participação or-
ganizada e participação “espontânea”. A 
participação “espontânea”, por não acar-
retar, segundo o autor, contribuições per-
manentes, orgânicas e substantivas, não 
pode ser vista como uma forma forte de 
participação cívica e política.

Após algum trabalho de pesquisa, pa-
rece consensual para os cientistas sociais 
que a participação política em Portugal 
é de baixa intensidade e a vida associati-
va marcada por uma fraca adesão. Esta 
debilidade da sociedade civil, medida a 

partir de indicadores institucionais ou de 
instrumentos quantitativos, é construída 
pelos analistas como um traço de conti-
nuidade estrutural da sociedade portu-
guesa e atribuível ao secular desfasamen-
to das elites em relação à população. 

Face à situação que se vive actualmen-
te em Portugal, em relação ao acesso a 
tratamentos à base da planta de canábis, 
o objectivo principal do MMPC é preci-
samente contribuir para fortalecer uma 
acção colectiva de protesto e mudar o pa-
radigma legal. Este conjunto de pessoas 
que constitui o MMPC tem como princi-
pal motivo de protesto a inexistente rede 
de cuidados médicos e tratamentos ofe-
recidos a pacientes a nível nacional. 

De facto, torna-se cada vez mais ur-
gente trazer o debate para a sociedade 
civil e dar a conhecer rapidamente que a 
canábis é uma planta com uma imensidão 
de potencialidades e benefícios para o ser 
humano, podendo fazer mesmo a dife-
rença na qualidade de vida dos cidadãos. 
Estamos juntos e iremos prosseguir com 
uma missão comum: o acesso ao direito 
humano que é a saúde.

CRÓNICA  

A luta contra a debilidade 
da sociedade civil 

por Paula Mota 
e Margarida 

Ferreira

“A participação política em Portugal 
é de baixa intensidade 
e a vida associativa marcada 
por uma fraca adesão.”
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O caracol no fio da navalha

OPINIÃO

Ocomboio não se move. Estação “Mainhat-
tan” de Frankfurt, onde participo na reu-
nião do conselho da Encod pelo telefone. 30 

minutos depois, o nosso presidente pergunta se 
eu concordo com a marcação da nossa próxima 
assembleia geral no dia 3 de Dezembro às 10:00 
horas, quando o altifalante da estação anuncia 
que um incêndio na linha está a bloquear o início 
da jornada.

Ao mesmo tempo que ouço o Dr. Steinmetz 
pedir a minha opinião sobre a hora de início da 
próxima assembleia, os combóios na Alemanha 
transmitem-me vibrações de uma civilização em 
decadência. O uso de máscara nos transportes 
públicos ainda é obrigatório, o que aumenta ain-
da mais essa visão. Mais uma vez, nos 
países podres de ricos, o Apocalipse 
que se aproxima é anunciado com a 
célebre Dance on a Volcano2. 

A dança ainda não começou, mas 
os tambores já rufam há algum tem-
po. A primeira página de um jornal 
austríaco de referência intitula-se 
“Canábis para uso medicinal: muitos preconceitos, 
poucos estudos”. Estamos em 2022 e ainda temos 
de ler disparates destes, em que um jornal demo-
crático europeu não esconde os factos, mas bem 
pior do que isso, mente abertamente sobre eles. 

Poderíamos comemorar o facto de a Impren-
sa começar a falar sobre preconceitos em rela-
ção à canábis, mas o artigo não faz a conexão 
de como os preconceitos e a falta de estudos são 
o próprio fundamento do problema, levando a 
tanta destruição, fruto do proibicionismo. 

Chama-se Guerra às Drogas por uma razão: as 
vidas das pessoas são arruinadas, destruídas, as-
sassinadas, como em qualquer outra guerra. Todo 
esse terror está a ser feito com extremo precon-
ceito. De que forma é que isso nos tem atingido, a 
nós, activistas e guerreiros anti-drogas?

Cada um de nós descobriu a mãe das conspi-
rações modernas. A guerra às drogas foi decla-
rada com base em mentiras, sem qualquer prova 
científica. As autoridades mentiram sobre as 
drogas e começaram a assassinar pessoas. Es-
sas mentiras, esses preconceitos, continuam até 
hoje, por vezes a tornar a nossa vida miserável. 
Não apenas a vida de utilizadores que injectam 
substâncias envenenadas, fumam erva contami-
nada, cheiram pós duvidosos. A proibição não 
produz apenas drogas de qualidade nociva, mas 
também afecta a sociedade como um todo, tanto 
financeiramente quanto psicologicamente. 

Muitos activistas e o público informado co-
meçaram a fazer uma pergunta interessante. Se 
existe uma conspiração global, certamente deve 

haver mais conspirações. Eles provavelmente 
estão certos e muitas pessoas caíram nas teorias 
da conspiração, começaram a acreditar nas ex-
plicações mais loucas e confusas sobre por que e 
como é que a sociedade nos falha. 

Basta olhar para a catástrofe ambiental em 
curso e verificar que a sociedade insiste em co-
locar mais combustíveis fósseis nas chamas. As 
corporações e as suas lideranças chamam-nos 
lunáticos há décadas, continuando a negar as al-
terações climáticas.

Negaram a canábis, mentiram e hoje essas 
mesmas pessoas pretendem lucrar (e lucram!) 
com a canábis, agora que a sua conspiração fra-
cassou. 

Assim, sentado num combóio alemão imóvel 
e decrépito, usando a máscara do Corona Vírus, 
a meio a uma onda de calor que queima o nos-
so mundo, pedem-me para concordar com uma 
data precisa para uma assembléia para discutir 
o futuro da nossa organização e a fundação da 
Encod-Cannabis-Coca-Whatever Social Clubs. 

Eu digo que sim, às 10:00 horas, está bem, 
por que não? É um longo caminho para qualquer 
futuro possível. Muita coisa pode acontecer até 
lá. Eu nunca planeio com antecedência além de 
5 anos. Pergunta habitual nas feiras de canábis: 
“Legalização, quando?” Resposta oficial da EN-
COD, piada favorita: “Daqui a 5 anos. Estamos a 
dizer isso há décadas.” 

Uma hora passou e finalmente o comboio come-
ça a andar. Saímos da estação e perco a ligação à in-
ternet. A ficha de alimentação também não funcio-
na. Pergunto-me se ainda somos capazes de chegar 
ao nosso destino, rastejando como um caracol no 
fio da navalha. Como cumprir os nossos objectivos, 
cercados de tanta loucura preconceituosa, ignorân-
cia e consequente fracasso? 

A esperança é a última a morrer. E não vamos 
perder a esperança.

por 
Erec Kozàr

“Eu vi um caracol rastejar ao longo do fio de uma navalha. Esse é o meu sonho. 
Esse é o meu pesadelo. Rastejando, deslizando, ao longo do fio da navalha e sobrevivendo.” 
Coronel Kurtz1

“Legalização, quando?” 
Resposta oficial da ENCOD, piada favorita: 
“Daqui a 5 anos. Estamos a dizer isso 
há décadas.”

1 O Coronel Kurtz foi protagonizado por Marlon Brando no filme 
Apocalypse Now

2Expressão que significa não saber que algo mau está na eminência 
de acontecer. Foi usado como uma frase para descrever as 
classes altas americanas e europeias depois de serem afectadas 
economicamente pela grande depressão.  
Era comum dizer que «estamos a dançar em cima de um vulcão».
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CARL L. HART
“No meu livro falo de todas as drogas. 
Queria saber como eram e tomei-as”

ACTIVISMO

C om revisões críticas, artigos 
científicos e livros publicados 
na área de neuropsicofarma-
cologia, Carl Hart defende 

o direito do ser humano a consu-
mir substâncias, atendendo a que 
a liberdade individual é um direito 
fundamental que deve ser salva-
guardado. A Cannadouro Magazine 
falou com Hart na PTMC — Portu-
gal Medical Cannabis, em Lisboa, e 
na Cannabis Europa, em Londres. A 
longa conversa abordou a sua vasta 
experiência com drogas e o seu últi-
mo livro, no qual Hart se apresenta 
como “um profissional responsável, 
que sucede que usa drogas na sua 
busca da felicidade”.

 
De onde vem o seu interesse pelas 

drogas?
Dos 17 aos 21 anos, entre 1984 e 

1988, estive na tropa, e naquela al-
tura, nos EUA, o grande assunto era 
a adicção ao crack (pasta de cocaí-
na). Nessa altura, comecei a estudar 
psicologia e achei que se aprendesse 
alguma coisa sobre o cérebro e as 
drogas poderia ajudar as pessoas na 
minha comunidade que eram adic-
tas ao crack. Comecei por estudar o 
efeito das drogas no cérebro e depois 
fui fazer um Ph.D para estudar me-
lhor o assunto. Foi assim que o meu 
interesse começou.

 Há bastante literatura sobre o uso 
de drogas no serviço militar e em ce-
nários de guerra. Foi enviado em al-
guma missão?

Nos anos em que eu estive na tro-
pa, a situação estava relativamente 
estável e não fui para nenhuma guer-
ra. Mas há bastantes estudos sobre a 
relação entre o uso de drogas e o stress 

no campo de batalha, muitos estudos 
da US Military no Vietnam com sol-
dados que usavam heroína durante 
a guerra, mas quando regressaram 
deixaram de usar… As conclusões 
vão no sentido de que, em certas cir-
cunstâncias, sob stress, pode usar-se 
essa substância e deixar-se de usar 
quando as coisas mudam, algo que já 
sabemos em Farmacologia.

 Em relação à heroína especifica-
mente, o Professor diz que o seu uso de 
opióides faz de si uma pessoa melhor… 

Sim, leu isso (risos). Boa, boa. 
Bem, podemos pensar no uso de 
qualquer droga por qualquer pessoa 

— seja canábis, MDMA, qualquer 
uma. Quando consumimos senti-
mo-nos mais felizes e mais relaxa-
dos, libertamos a ansiedade e se eu 
me sinto melhor, terei mais probabi-
lidade de tratar os outros melhor. É 
nesse sentido que eu digo isso, não 
que a heroína tenha poderes mági-
cos para tornar as pessoas melho-
res. Estas drogas ajudam-nos a ser 
mais magnânimos, mais compreen-
sivos, mais generosos e ajudam a ver 
a humanidade nos outros de forma 
mais clara. 

E quanto à dependência, porque é 
algo que realmente acontece, é verdade 
que certas drogas são mais passíveis de 
criar dependência do que outras?

Sim… mas vamos pensar na de-
pendência do álcool. O álcool é pro-
vavelmente a mais perigosa de todas 
as drogas. Quando se pára o consu-
mo de forma abrupta ou se entra em 
ressaca, a pessoa pode morrer. Ne-
nhuma das outras drogas tem esse 
efeito — nem a heroína levará nunca 
a uma situação de morte. Ninguém 
pergunta pela dependência quan-
do se bebe álcool, então por que se 
faz essa pergunta com a heroína? 
Porque é ilegal e as pessoas têm que 
ultrapassar várias barreiras para a 
obter, o que faz com que o compro-
misso com ela seja mais forte. E de-
pois, a qualidade pode variar muito 
e isso significa que as pessoas podem 
decidir logo injectar, porque assim 
a qualidade não importa tanto. Ou 
seja, tudo isso tem mais a ver com 
o facto de a droga ser ilegal do que 
com a droga em si.

Então, a dependência é uma não-
-questão…

Para mim, uma pessoa que usa 
heroína e opióides é realmente uma 
não-questão. Eu tenho muitas res-

Psicólogo, neurocientista e professor do Departamento de Psicologia 
em Psiquiatria da Universidade de Columbia, em Nova Iorque, 
Carl L. Hart é mundialmente conhecido pelas suas posições 
pouco convencionais em relação às dependências e à correlação 
entre o uso de substâncias e as psicoses. Pai de quatro filhos, 
publicou este ano o livro “Drug Use for Grown-Ups: Chasing Liberty 
in the Land of Fear”, baseado na sua experiência com drogas 
à volta do mundo.

Entrevista de Margarita Cardoso de Meneses e Laura Ramos

ponsabilidades e sou demasiado vai-
doso para enfiar agulhas nas veias, 
além de que tenho imenso medo de 
agulhas… As pessoas perguntam 
isso porque o que normalmente 
vemos são as pessoas que usam he-
roína e que vivem à margem da so-
ciedade. Pessoas como eu nunca ad-
mitirão que usam heroína por causa 
do estigma, mas há muitas mais a 
usar do que aquelas que se vêem, e 
não são toxicodependentes! 

Ou seja, quem usa heroína pode fun-
cionar perfeitamente em sociedade?

A sociedade já está a funcionar 
com pessoas que usam heroína. Isso 
já acontece, mas fazemos de conta 
que não acontece. Eu uso há vários 
anos e cuido da minha família, escre-
vo livros e artigos e faço ciência. Vou 
ao ginásio, cuido de mim, trabalho e 
as pessoas ficam surpreendidas… Na 
Suíça existem clínicas onde dão às 
pessoas heroína como parte do trata-
mento. Estamos a falar de centenas, 
talvez milhares de pessoas, que to-
mavam heroína todos os dias — e não 
estamos a falar de doses pequenas 
— tomavam um grama, mil miligra-
mas diariamente. E não há overdoses, 

nem têm quaisquer problemas, por-
que não há adulteração da substância 
nem variações na qualidade, nem têm 
que pensar onde vão conseguir o seu 
próximo “shot”. 

Porque é que sente necessidade de 
tomar heroína?

Eu não sinto necessidade (risos). 
Isso é como perguntar: “por que sen-
tes a necessidade de beber álcool?”. 
Com a canábis o que eu gosto é que 
me ajuda a estar presente naquele mo-
mento, portanto, se estou a ouvir mú-
sica, ouço cada instrumento da can-
ção. Isso é que é belo, a minha mente 

sintoniza-se. O que gosto na heroína 
é um pouco parecido: ajuda-me a es-
tar presente, mas consigo pensar na 
humanidade e se fiz alguma coisa 
errada ou magoei alguém durante o 

meu dia. E claro que ajuda a aliviar a 
ansiedade — é o que fazem os opiói-
des — e também provoca euforia, mas 
é mais relaxada, como o MDMA ou 
a anfetamina: estás energético, mas 
é uma euforia cool, sem ansiedade. E 
eu que adoro o meu mundo interior, 
posso fazer uma revisão e ter a cer-
teza que não magoei ninguém. É isso 
que gosto na heroína.

Utiliza outras drogas?
Sim, no meu livro falo de todas as 

drogas, desde a cocaína a alguns psica-
délicos, até os NDP (novas drogas psi-
cadélicas), as catinonas… Queria saber 
como eram e, portanto, tomei-as. 

Como consegue não ficar dependente 
de nenhuma dessas substâncias?

Então, a definição médica de depen-
dência é quando o consumo altera o 
funcionamento psicossocial — ou seja: 
trabalho, família, tudo o que é impor-
tante para a pessoa —, e esta deixa de 
cumprir as obrigações, fica perturba-
da por isso. Eu conheço os meus filhos, 
tenho que cuidar deles e isso está em 
primeiro lugar. Sei que tenho que tra-
balhar para poder tomar conta deles, 
portanto, essas coisas vêm primeiro: 

“O álcool é 
provavelmente 
a mais perigosa 
de todas as drogas.”

“Não me preocupo 
com a dependência 
porque não é uma 
opção para mim.”
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família, trabalho. E depois venho eu, 
os meus interesses. Portanto não me 
preocupo com a dependência porque 
não é uma opção para mim.

Voltando à canábis, na mesa re-
donda em que participou na PTMC, 
disse que sempre lhe fazem a mesma 
pergunta tola sobre a relação entre a 
canábis e as psicoses. 

Esse assunto é muito desconcer-
tante, porque essa afirmação anda aí 
há cerca de cem anos e não tem qual-
quer base científica mas perpetua-se 
e há mesmo cientistas credíveis que 
afirmam existir essa relação, embo-
ra os dados que temos não o corro-
borem. É certo que com a canábis 
se pode ficar paranóico, sabemos 
isto. Também sabemos que algumas 
pessoas que usam canábis têm uma 
desordem psicótica. Mas podem ter 
historial familiar de psicoses, podem 
ter alguma predisposição, e daí, al-
guns destes cientistas credíveis são 
levados a pensar que a canábis pro-
voca psicoses, mas não há evidência 
para dizer isso. O que se pode dizer 
às pessoas é que se forem inexpe-
rientes e usarem canábis em grande 
quantidade, podem ficar paranóicas, 

ansiosas e por aí fora. Mas o melhor 
é ficarem calmas e eventualmente 
a substância há-de afastar-se do re-
ceptor e voltarão ao seu estado nor-
mal. Se dissermos às pessoas que a 
droga pode causar a loucura, elas 
próprias poderão levar-se à loucu-
ra, mesmo sem canábis! O poder da 
mente é incrível. Portanto, basean-
do-me nas evidências, eu não acredi-
to que a canábis provoque psicoses. 
Mas sei que a canábis pode provocar 
ansiedade e paranóia e que estes são 
estados temporários.

Qual é então o maior mito do cam-
po psiquiátrico sobre as psicoses?

Há esta crença de que quando au-
mentamos a potência da canábis, au-
mentamos as psicoses. Isto parece lógi-
co, mas é muito tolo. Vamos pensar na 
cerveja e na vodka: não se bebem essas 
duas coisas da mesma forma. O mes-
mo acontece com a canábis de maior 
potência: as pessoas não precisam de 
fumar tanto, portanto, até pode ser 
uma coisa boa. Essa ideia de que se au-
mentarmos a potência vamos ter mais 
psicoses contradiz a Farmacologia e a 
medicina tem promovido esse dispara-
te. Por isso, é muito importante ensi-

nar às pessoas algumas noções básicas 
de farmacologia. 

 A dose importa, então?
Sim, a dose importa. É exacta-

mente isso que importa.

 E os adolescentes têm mais pre-
disposição a sofrer surtos psicóticos 
se consumirem canábis com maior 
potência do que os adultos, cujo cére-
bro já está formado?

Essa é outra conclusão enganosa. 
Quando falamos do cérebro dos ado-
lescentes estamos a falar do córtex 
pré-frontal, importante para o pla-
neamento e os processos cognitivos 
complexos. Essa parte desenvolve-
-se mais tarde. Então, o que alguns 
cientistas dizem — e aqui se vê como 
ter apenas algum conhecimento 
pode ser muito pernicioso — é que 
fumar canábis altera o desenvolvi-
mento do córtex pré-frontal, o que 
é um disparate! Ponto número um: 
o desenvolvimento não acontece da 
mesma forma para todos. Ponto dois: 
não levantamos essas preocupações 
quando damos antidepressivos e 
antipsicóticos às crianças. Então de 
que é que estamos a falar? Só se diz 
isso com a canábis? Não faz sentido. 
Quando pensamos em disrupção do 
desenvolvimento do córtex pré-fron-
tal, teriam de ser grandes doses e te-
ríamos outros problemas antes desse. 
Portanto, estão a induzir as pessoas 
em erro. Têm algum conhecimento 
e fingem que são muito espertos, en-
tendidos e inteligentes, mas é muito 
estúpido. Porque é que não se preo-
cupam com os efeitos dos antidepres-
sivos ou das drogas receitadas para 
o déficit de atenção? Todas elas afec-
tam o cérebro. Obviamente, se temos 
crianças que estão a fumar canábis 
todos os dias, não é bom. Os pais, en-
tão, terão que fazer um melhor papel, 
porque isso não é da canábis, é dos 
pais. Mas é sempre uma questão de 
dose. Sempre a dose.

Diz que “a canábis tem potencial 
para ser terapêutica, mas esse não 
deve ser o standard para a tornar aces-
sível”. Qual deve ser o standard?

Qual é o standard para tornar o ál-
cool acessível? Poderemos dizer, por 
exemplo, o álcool cura o cancro e, 

portanto, deve ser acessível?… Claro 
que não! As pessoas usam-no e esse 
é o standard. As pessoas querem e 
por isso deve ser acessível. Só isso.

As pessoas querem, então deve-
mos tornar a canábis acessível?

Bem, sabemos que não é perigosa, 
ou seja, não é como uma droga que 
se chama MPTP, que selectivamen-
te mata as células de dopamina, e 
quando isso acontece a pessoa pode 
desenvolver doença de Parkinson. 
Isso é perigoso e sabemo-lo. A caná-
bis não é isso. Portanto, sabendo que 
a canábis não é por si só perigosa e as 
pessoas a procuram, por que não ha-
veríamos de a disponibilizar, garan-
tindo que é o mais segura possível? 
Disponibilizamos alimentos e comi-
das processadas garantindo que são 
seguras e que não estão adulteradas. 
A canábis é uma substância que 
muitos adultos usam para relaxar. 
Temos o direito de tentar controlar 
o nosso mundo interior, a ser autó-
nomos e a ter liberdade de escolha.

Talvez até a televisão seja mais pe-
rigosa do que a canábis… 

Certamente. Mas também há 
pessoas que aprendem coisas com a 
televisão e também deve estar dispo-
nível. Não queremos ser paternalis-
tas e dizer: “oh, o álcool é tão peri-
goso…”. Sim, pode ser, mas a maior 
parte das pessoas desfruta da subs-
tância sem ter qualquer problema; 
portanto não queremos fazer leis ba-
seadas numa minoria, que está a ter 
problemas, e banir a substância para 
toda a Humanidade. É uma tolice.

Como vê o uso da canábis em Psi-
quiatria no futuro?

Não queremos ver a canábis nas 

mãos da Psiquiatria. Qualquer dro-
ga nas mãos dos psiquiatras vai ser 
um problema. A Psiquiatria é a pior 
forma de medicina. São uns idiotas. 
Não queremos que eles tenham o 
controlo. Os psiquiatras são polícias 
com estetoscópios. Têm um comple-
xo de inferioridade enorme — não 
são cirurgiões, não são outro tipo 
de médicos — e então sentem que 
têm que controlar estas substân-
cias. Mas a sua educação é péssima, 
a farmacologia não tão boa quanto 
deveria…. É como se diz em francês, 
raison d'être: a sua razão de ser é sal-
var-nos de nós próprios — essa é a 
missão da Psiquiatria. Mas nós não 
precisamos que nos salvem. 

“Há esta crença de que quando aumentamos 
a potência da canábis, aumentam as psicoses. 
Isto parece lógico, mas é muito tolo.”

ACTIVISMO
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de documentos de trabalho, o projecto de lei, a 
organização de audiências das associações e in-
teresses envolvidos.

A porta-voz da política de drogas do Grupo 
Parlamentar Green, Kirsten Kappert-Gonther, 
anunciou no Bundestag que oito posições para 
o grupo de projectos de canábis foram incluídas 
no orçamento do Ministério Federal da Saúde e 
confirmou que um primeiro rascunho da lei irá 
estar disponível até o final deste ano.

Para preparar esta legislação, Burkhard Blie-
nert conduziu um extenso processo de consul-
ta, em Junho de 2022. Tornou-se visível, por um 
lado, que as sociedades médicas da dependência 
estão a exercer considerável pressão sobre o 
Ministério da Saúde e desejam trazer todas as 
restrições possíveis para tornar o mercado le-
gal o menos atraente possível. Lá, a preocupa-
ção é que o consumo dispare após a legalização, 
mas já sabemos que isso não acontecerá, pelos 
exemplos que temos dos EUA, Uruguai e Cana-
dá. Isso levou o comissário de drogas Blienert 
a pedir um debate sobre a restrição dos níveis 
de THC. Por outro lado, ficou claro que, devido 
às restrições da única convenção e das impor-
tações da lei da UE, só se tornará possível se a 
Alemanha concluir acordos comerciais com ou-
tras nações que pensam da mesma forma, como 
por exemplo o Canadá, Uruguai ou Colômbia. 
No entanto, a negociação de acordos bilaterais 
ou multilaterais pode levar um tempo conside-
rável (entre 2 a 5 anos). Se produtos suficientes 
estarão disponíveis no mercado no início da le-
galização na Alemanha, parece questionável   no 
momento.

É por isso que a coligação do semáforo, e 
mesmo o SPD, inicialmente hesitante, decidiram 
a favor da legalização do cultivo em casa e do 
cultivo colectivo (palavra-chave: clubes sociais 
de canábis) para retirar a pressão da situação do 
fornecimento. 

Os Verdes propõem três plantas em flora-
ção como o limite permitido. Isso deve ser or-
ganizado e controlado de acordo com a lei da 
associação alemã e os detalhes precisam ser es-
clarecidos. Portanto, os clubes de cultivo com 
mais de 1000 membros em cidades maiores ou 
municípios parecem bem possíveis. No entanto, 
o objectivo da coligação do semáforo permane-
ce em estabelecer uma estrutura de suprimento 
comercial através de lojas especializadas, con-
forme acordado no contrato de coligação.

Além disso, está a ser discutido o licencia-
mento do cultivo na Alemanha, a fim de re-
solver o problema da disponibilidade, longe da 
difícil questão das importações. Esses detalhes, 
em particular sobre a qualidade do produto e a 
“pegada de CO2” do cultivo de canábis também 
terão que ser esclarecidos.

No entanto, é previsível que, quando a lega-
lização começar, haja muito poucos produtos 
disponíveis. O mercado do cultivo doméstico, 
que existe há décadas na Alemanha, tem um 
potencial igualmente considerável de inovação 
e crescimento. Já existem inúmeras head-shops e 
várias feiras que oferecem acessórios para este 
segmento.

O debate político na Alemanha está na fase 
decisiva e todas as partes interessadas devem 
continuar a trabalhar para a reforma liberal, 
para que um sistema seguro de oferta possa ser 
estabelecido e um ambiente atraente de mer-
cado para todos os participantes possa surgir. 
Mas uma coisa é certa: estamos todos muito ex-
citados com os desenvolvimentos dos próximos 
meses! 

AAlemanha estava numa encruzilhada na 
política de canábis, no ano passado, com as 
eleições federais a 26 de Setembro de 2021. 

A política de proibição de décadas em relação 
à canábis pode ser descrita como um fracasso. 
Nem o número de utilizadores nem o comér-
cio podem ser reduzidos por essa política. Pelo 
contrário, os números estão no mesmo nível há 
anos e ainda estão a aumentar.

Milhões de utilizadores de canábis são crimi-
nalizados diariamente pela ameaça de punição 
na lei de narcóticos e as suas liberdades pes-
soais são restritas. Exclusivamente no merca-
do ilícito, cerca de 500 toneladas de flor seca, 
provavelmente até bastante mais (entre 600 e 
800 toneladas), são negociadas, o que corres-
ponde a um volume de mercado de 5 a 8 mil 
milhões de euros. Todas as operações e lucros 
são deixados para o crime organizado, em vez 
de serem transferidos para estruturas estatais 
regulamentadas. Dez mil empregos podem ser 
criados e podem ser sujeitos a contribuições 
para a Segurança Social, milhares de milhões de 
receitas tributárias podem ser geradas e os cus-
tos judiciários podem ser aliviados visivelmen-
te. Só com isso podemos garantir a protecção 
da saúde, muito necessária através do controlo 
de qualidade e protecção dos jovens através da 
educação. 

Os benefícios da legalização são óbvios e 
exemplos internacionais como os do Canadá,  
Estados Unidos, Uruguai, México, Luxemburgo 
e Israel estão a mostrar novos caminhos de saída 
das políticas fracassadas das últimas décadas.

O cenário político na Alemanha também per-
cebeu que “negócios como de costume” e quatro 
anos de pára-arranca na descriminalização e na 
criação de um mercado regulamentado não são 
uma opção e as reformas têm de ser iniciadas 
com urgência.

Actualmente, há uma oportunidade de in-
troduzir uma mudança de política, com o novo 
governo da coligação do semáforo (Traffic Light 
Coalition), eleita em 2021 por quatro anos.

A coligação do semáforo concordou com a 
seguinte posição sobre canábis:

Política de drogas
“Estamos a introduzir a distribuição con-

trolada de canábis para adultos para fins de 
consumo em lojas licenciadas. Isso controlará 

a qualidade, impedirá a transferência de subs-
tâncias contaminadas e garantirá a protecção 
de menores”.

A demanda pela descriminalização imediata, 
como levantada pela Alemanha e pela Associa-
ção Alemã de Cânhamo, por exemplo, foi ini-
cialmente rejeitada pelos parceiros da coligação. 
Tanto o SPD quanto Os Verdes desejam uma so-
lução geral de descriminalização e legalização 
numa iniciativa legislativa. Isso para evitar que 
após a descriminalização o projecto de dispensa 
legal pelo licenciamento de toda a cadeia eco-
nómica pare ou possivelmente seja abandonado 
por completo.

Como a canábis ainda é objecto de condena-
ções e investigações diárias, essa atitude hesi-
tante por parte do novo governo foi criticada. 
O governo tem maioria suficiente para inter-
romper a perseguição actual dos utilizadores 
a curto prazo, num processo legislativo rápido, 
e também para implementar a reforma a longo 
prazo.

No entanto, já não há dúvida sobre a vonta-
de de legalizar a canábis e introduzir dispensas 
legais para adultos na Alemanha, como o minis-
tro federal da saúde Karl Lauterbach confirmou 
recentemente: “A legalização da canábis virá”.

Burkhard Blienert foi nomeado comissário fe-
deral de drogas. Blienert já serviu no Bundestag 
entre 2013 e 2017, onde ficou conhecido como 
o arquitecto da Lei de Canábis Medicinal, e tem 
experiência em políticas de drogas. Antes das 
eleições já tinha falado a favor da legalização e 
descriminalização imediata. Os comissários fe-
derais apoiam o governo nas suas funções, com 
capacidade independente e consultiva. Blienert 
será capaz de exercer uma influência decisiva 
no design e na implementação da legalização.

O Ministério Federal da Saúde começou a tra-
balhar num projecto de lei e organizará o proces-
so legislativo adicional. Isso inclui a preparação 
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“A coligação do semáforo, 
e mesmo o SPD, inicialmente hesitante, 
decidiram a favor da legalização 
do cultivo em casa e do cultivo colectivo.”

“Já não há dúvida sobre a vontade 
de legalizar a canábis 
e introduzir dispensas legais 
para adultos na Alemanha.”
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Depende sempre das 
características da pessoa, 
do tipo e potência da erva, 
haxixe ou óleo, e da via de 
consumo (fumada ou ingerida). 
Começa por uma dose baixa, 
principalmente se é a tua 
primeira vez. 

Boa disposição, euforia, 
relaxamento, aumento da 
intensidade dos sentidos e da 
criatividade. Maior conexão 
com a música. Boca seca, 
olhos vermelhos, interrupção 
da cadeia do pensamento, 
distorção do tempo, ansiedade, 
paranoia, aumento do ritmo 
cardíaco e do apetite.

Marijuana, Haxixe, Erva, 
Ganza, Charro, Xamon, Porro

A Canábis é uma 
planta que contém 
vários compostos 
psicoativos, sendo 
o mais conhecido o
THC.

CANÁBIS
Fumada ou vaporizada 4-6 horas

Ingerida 6-9 horas

Existem muitas variedades e 
preparações de canábis, com 
diferentes potências e efeitos.

Em geral a ingestão de produtos de 
canábis (space cake, óleo, manteiga 
de canábis, etc) produz efeitos mais 
intensos, prolongados e desafiadores. 
Pela via oral os efeitos podem demorar 
até 2 hrs a fazerem-se sentir. Espera 
tempo suficiente antes de consumires 
mais.

O consumo pela via fumada, 
principalmente quando misturada com 
tabaco, aumenta os riscos associados à 
combustão e inalação de fumo destas 
substâncias. O uso de um vaporizador 
pode reduzir alguns destes riscos. Se 
fumas charros, usa filtros de tabaco de 
enrolar. 

Se achas que o consumo de canábis 
está a interferir na tua vida considera 
fazer uma pausa nos consumos.

DURAÇÃO

EFEITOS

+ INFO
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Cada conferência, artigo ou documentário 
sobre a história da canábis começa por 
analisar como o uso da planta Cannabis 

Sativa para fins medicinais tem sido ampla-
mente descrito há vários milénios. Em segui-
da, costuma-se dar um grande salto no tem-
po para relatar como a canábis chegou a ser 
incluída em várias farmacopeias no século 
XIX, mas no século XX, devido à perseguição 
por fins políticos sofrida pelo uso recreativo 
da planta, o seu uso medicinal também dimi-
nuiu. Ainda mais quando, em 1961, a canábis 
foi incluída pela Convenção Única das Na-
ções Unidas sobre Estupefacientes nas listas 
das substâncias altamente viciantes ou passí-
veis de abuso e que, além disso, têm pouco ou 
nenhum valor terapêutico.

O estigma que um século de perseguição 
e criminalização conferiu à canábis per-
meou severamente toda a população mun-
dial. Mas graças às pessoas que continua-
ram a usar a planta para fins terapêuticos, 
bem como aos investigadores que caracte-
rizaram a razão do mecanismo de acção de 
moléculas vegetais, o século XXI pode ser o 
de reparar uma perseguição injusta.

Desde que o Estado da Califórnia, em 
1996, e o   Canadá, em 2001, criaram as pri-
meiras leis para descriminalizar o uso de 
canábis medicinal, mais de 40 países no 
mundo tomaram a iniciativa de regular o 
uso medicinal. Foram precisos 25 anos para 
a Espanha dar o primeiro passo. 

Um quarto de século em que, paradoxal-
mente, a Espanha foi pioneira no estudo do 
sistema canabinóide: em 2000 foi realizado 
o primeiro congresso da Sociedade Espa-
nhola de Pesquisa em Canabinóides (SEIC), 
no mesmo ano em que a Associação Inter-
nacional de Medicina Canabinóide (IACM) 
e um ano antes do primeiro congresso da 
International Cannabinoid Research So-
ciety (ICRS), cuja primeira reunião foi rea-
lizada precisamente em Espanha.

Durante todo esse tempo, os pacientes es-
panhóis também desempenharam um papel 
muito importante para chegar à situação em 
que nos encontramos hoje. Graças às associa-
ções e à ajuda mútua, eles aprenderam mais 

sobre a planta do que muitos profissionais de 
saúde e, ao mesmo tempo, viram como o uso 
medicinal da canábis estava a ser regulamen-
tado em todos os países vizinhos. Enquanto 
isso, em Espanha, tiveram que continuar a ir 
ao mercado negro para adquirir canábis e a 
sentir-se perseguidos de todas as vezes que 
usaram canábis para as suas doenças.

Porque é que em Espanha não houve 
uma proposta para regular a canábis medi-
cinal até 2022? O argumento mais utiliza-
do pelas diferentes administrações e gover-
nos para não regulamentar a canábis para 
fins medicinais tem sido que as evidências 
científicas não eram suficientes. O governo 
de Espanha usou esse argumento pela últi-
ma vez numa resposta parlamentar em se-
tembro de 2020, quando 91% da população 
era a favor da regulamentação da canábis 

medicinal e enquanto especialistas espa-
nhóis eram consultados por outros países 
para criar os seus medicamentos e os seus 
programas de canábis. Ainda mais parado-
xal foi observar que o Governo de Espanha, 
através da Agência Espanhola de Medica-
mentos e Produtos de Saúde, concedeu as 
primeiras licenças para cultivar e exportar 
canábis de Espanha, mas não para a usar 
em Espanha, pois é ilegal. Tanta inconsis-
tência sugeria que a situação anacrónica de 
Espanha em relação ao resto dos países no 
que respeita à regulamentação da canábis 
medicinal tinha mais a ver com decisões po-
líticas do que com a posição da ciência ou da 
sociedade a esse respeito.

O Observatório Espanhol
A criação do OECM em 2015 teve uma 

influência importante para aproximar os 
políticos dos postulados que tanto a ciência 
quanto a sociedade espanhola tinham sobre 

a canábis medicinal. O Observatório conse-
guiu unir a demanda de médicos, pesquisa-
dores e pacientes com grande conhecimen-
to sobre a canábis em torno de um mesmo 
corpo e tornou-se um sujeito e interlocutor 
activo e de referência. Os objectivos com os 
quais nasceu eram específicos: divulgar as 
propriedades medicinais da canábis, garan-
tir a segurança dos pacientes que usam a 
planta, aconselhar os profissionais de saúde 
e, sobretudo, os agentes reguladores.

Graças a todo esse trabalho, tenacidade 
e perseverança ao longo dos anos, a 10 de 
Junho de 2021, o Congresso dos Deputados 
de Espanha votou a favor da criação de uma 
subcomissão (dentro da Comissão de Saúde) 
para analisar as experiências regulatórias da 
canábis para uso medicinal. Essa votação foi 
um marco, porque foi a primeira vez que o 
Congresso dos Deputados abriu a porta para 
discutir a canábis medicinal dentro dele.

A subcomissão começou a filmar no dia 
16 de Fevereiro de 2022 e durante cinco 
meses apareceram mais de 20 especialis-
tas de países que tinham regulamentos de 
canábis medicinal em vigor. Finalmente, a 
21 de Junho de 2022, foi aprovado o rela-
tório acordado pela subcomissão, que seria 
submetido ao Governo para sua execução. 
A partir dessa data, foi atribuída à Agência 
Espanhola de Medicamentos e Produtos de 
Saúde a missão de encontrar a adequação 
legal para as recomendações aprovadas nos 
seis meses seguintes. Isso significa que Es-
panha deveria ter um regulamento para a 
canábis medicinal no início de 2023.

Durante esse processo, Espanha teve 
a oportunidade de aproveitar 25 anos de 
experiência anterior para criar uma re-
gulamentação avançada, mas acabou por 
manter a sua posição conservadora. De 
qualquer forma, se o relatório for desenvol-
vido adequadamente, melhorará substan-
cialmente a situação actual, pois, por um 
lado, aponta que as evidências científicas 

disponíveis, embora limitadas, são suficien-
tes para implementar uma regulamentação 
da cannabis medicinal; por outro, ele ressal-
ta que, além dos ensaios clínicos, a pesquisa 
observacional pode ser um bom mecanismo 
para gerar mais conhecimento. 

Por fim, o relatório recomenda garantir 
a disponibilidade de extractos ou prepara-
ções padronizadas nas farmácias comuni-
tárias, para responder aos pacientes com 
prescrições pelo médico. Ou seja, o médico 
poderá prescrever, o farmacêutico poderá 
dispensar (mesmo fórmulas magistrais) e o 
paciente terá segurança sanitária e jurídica.

O relatório apresenta, porém, limitações 
e deficiências importantes. Por exemplo, o 
uso de flores só será valorizado em projec-
tos experimentais. As doenças que podem 
ser tratadas com canábis não foram dei-
xadas nas mãos do especialista em saúde e 
limitaram-se à espasticidade na esclerose 
múltipla, algumas formas de epilepsia, náu-
seas e vómitos derivados da quimioterapia, 
endometriose, dor oncológica e dor crónica 
não oncológica (incluindo dor neuropática). 

Finalmente, a exigência de concessão 
de licenças para o auto-cultivo de canábis 
a certos pacientes não foi debatida. Todas 
essas deficiências terão que ser retomadas 
mais cedo ou mais tarde, pois o paciente 
continuará a inalar flores para dores agu-
das ou náuseas, usará canábis para doenças 
que não aparecem na lista da proposta e 
haverá pacientes que continuarão auto-cul-
tivar. No entanto, um passo é um passo.

A regulamentação 
da canábis medicinalpor 

Ekaitz 
Agirregoitia

OECM 

ESPANHA

“Mais de 40 países no mundo tomaram 
a iniciativa de regular o uso medicinal. 
Foram precisos 25 anos para a Espanha 
dar o primeiro passo”.

“Os pacientes espanhóis 
desempenharam um papel muito 
importante. Graças às associações 
e à ajuda mútua, aprenderam 
mais sobre a planta do que muitos 
profissionais de saúde.”
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louco com o qual estamos a viver. E aqui está esta planta 
benigna, que foi tão vilipendiada e, sabe, muitas pessoas 
diriam que preferem que esse paciente fizesse todas es-
sas coisas invasivas. E talvez haja este último recurso, 
mas, mesmo assim, ainda são contra. O que é realmen-
te lamentável, porque já sabemos que, na epilepsia, por 
exemplo, o CBD é considerado um anticonvulsivante 
eficaz e seguro. Mas ainda temos neuropediatras que 
dizem “não, não, vamos tentar tudo o resto.” Primeiro, 
estão a perder tempo e a perder a função cerebral num 
cérebro em desenvolvimento, permitindo que as crian-
ças continuem a ter convulsões. Segundo estão também 
a experimentar diferentes medicamentos que podem ter 
efeitos colaterais graves.

 
Isso também acontece em Portugal. Temos relatos 

de famílias cujos médicos ainda negam o CBD a crian-
ças com epilepsia ou autismo. Acha que esses são os 
maiores desafios que se encontram na prática clínica? 

Há, obviamente, médicos que não vão prescrever, mas 
os pais podem mudar de pediatra ou de neurologista e 
trazer o CBD para a conversa. O problema é que pode 
haver uma família que recebeu o “Ok, vá em frente”, mas 
o médico não sabe e não pode ajudar. Então, têm de en-
contrar alguém que saiba e não é fácil. Eu tento atender o 
máximo de pacientes, mas sou apenas uma pessoa. Estou 
a tentar educar e vejo cada vez mais médicos a abraçar 
isto. Nem tudo é uma desgraça, mas em alguns países ain-
da há atraso. O primeiro paciente que tratei com CBD foi 
em 2013, já passaram quase 10 anos, e aquela criança está 
a prosperar. Não toma apenas CBD, também toma THC e 
THCA e está a crescer bem. É perfeito? Não, mas quan-
do analisamos os problemas que tinha aos quatro anos 
e como está agora… Tenho ainda o caso de uma criança 
com autismo, que quando introduzimos o CBD o com-
portamento e o sono melhoraram e então introduzimos o 
CBG e ele começou a falar. Encontrámos uma boa dose e 
quando isso acontece estamos a maximizar os benefícios 
e a minimizar os efeitos colaterais. Depois adicionámos o 
CBDA e a sua linguagem simplesmente disparou. Agora, 
tenho que ser honesta: não conhecemos todos os meca-
nismos de acção, mas isso não nos impediu de distribuir 
todos esses medicamentos. A minha mãe tomou um me-
dicamento chamado Dilantin que até hoje ninguém sabe 
exactamente como funciona e ainda é prescrito. Então, 
existe um duplo padrão com a canábis, de que temos que 
saber tudo sobre ela, novamente com base em toda essa 
propaganda que não era verdadeira. Acho que já conse-
guimos identificar que esses compostos são medicinais, 
são seguros e são eficazes. Não são perfeitos, mas nada é.

 Então o que faz é uma abordagem empírica nos 
seus pacientes? Se o CBD não funcionar, por exemplo, 
tenta o CBDA ou o CBG?

Sim. E até, digamos, mesmo que o CBD funcione, mas 
não dê o tratamento completo que estamos à procura, 
tentamos outros fitocanabinóides, porque com cada pa-
ciente tenho que encontrar a melhor resposta para um 
composto e às vezes não há resposta, às vezes é uma 

resposta parcial e às vezes é uma resposta perfeita. E 
assim descobri que a combinação de canabinóides pode 
realmente ser excelente para pessoas que têm condições 
crónicas, especialmente crianças com epilepsia ou autis-
mo, onde uma combinação de CBD e CBG pode estar a 
funcionar, ou CBD e CBDA, ou CBD e THC, as combi-
nações são infinitas. A dosagem é calculada individual-
mente, não é uma dose específica. No mundo da medi-
cina convencional diz-se “ok, esta é a dosagem”, mas 
no mundo da medicina botânica queremos realmente 
começar com uma dose baixa e aumentar progressiva-
mente. Pode ser entediante, mas tem que se ter paciência 
para encontrar o que funciona para cada um. Então, é 
um pouco empírico e é individualizado, ou personaliza-
do, porque apesar de cumprir os mesmos requisitos para 
uma condição médica ou um diagnóstico, lembre-se que 
o sistema endocanabinóide está a funcionar a um nível 
celular, que é muito diferente na forma como cada um 
de nós metaboliza, absorve ou utiliza os diferentes com-
postos. E temos que respeitar isso.

Falou sobre fitocanabinóides menores, como o CBG 
ou o CBDA, que ainda não são tão amplamente utili-
zados. A Bonni diz no seu livro que, durante muitos 
anos, não se investigou, por causa da proibição. Qual 
é o estado actual da pesquisa com canábis medicinal? 
Que evidência já temos, pelo menos para as patolo-
gias pediátricas?

Bem, o estado da pesquisa é muito triste. Claro, há ques-
tões de financiamento e dificuldade em encontrar médi-
cos interessados   em fazer essa pesquisa, mas, felizmente, 
ainda há alguns investigadores pelo mundo. Essa é a boa 
notícia, novamente, mas certamente estamos atrasados, 
com todos os anos que perdemos. Penso mais no cancro 
ou em distúrbios neurodegenerativos. Para o autismo já 
temos uma base de conhecimento decente, pois há evi-
dências de disfunção endocanabinóide e há evidência de 
uma resposta. Mas não se pode olhar 20 anos para trás 
no que respeita a autismo e canábis, isso não existe. Para 
a epilepsia, não há dúvida de que o CBD é considerado 
um tratamento, mas vai levar anos e anos para sabermos 
tudo, e novamente, medicina botânica, componentes ain-
da naquele estado natural da planta inteira, é muito difícil 
de estudar, porque é complicado saber que componente 

Nos últimos 13 anos, Bonni avaliou e tratou com 
canábis milhares de pacientes pediátricos e, em 
2020, publicou o livro Cannabis is Medicine: How 
Medical Cannabis and CBD are Healing Everything, 

from Anxiety to Chronic Pain. A convite da PTMC — Por-
tugal Medical Cannabis, Bonni esteve em Portugal para 
apresentar as últimas descobertas científicas relacionadas 
com o uso de canabinóides, como o CBD, CBDA, THC, 
THCA, CBG, CBN ou CBDV no tratamento de doenças 
pediátricas. Falámos com Bonni Goldstein e ficámos a co-
nhecer melhor o seu percurso e os avanços que tem feito 
na sua carreira dedicada à canábis como medicina.

Bonni, é um prazer tê-la em Portugal e aqui nesta 
entrevista para a CannaDouro Magazine. Como é que 
decidiu ser médica? Era o seu sonho de criança ou foi 
algo que apareceu mais tarde na sua vida?

Apareceu quando tinha uns oito anos, acho que fui in-
fluenciada por algum programa de TV que o meu pai gos-
tava. Eles traziam pessoas para o hospital e faziam testes e 
eu fiquei muito cativada por isso. Decidi que queria ser mé-
dica, mas não sabia que especialidade. Na minha formação, 
testaram-nos em cirurgia, medicina interna, ginecologia, 
etc. e quando fiz pediatria percebi que tinha encontrado o 
meu lugar. E então fui estagiar como pediatra, já há mais 
de 30 anos. São apenas 13 anos neste mundo da canábis.

 Como ponto de partida para esta entrevista utilizei 
o livro que publicou recentemente, “Cannabis is Me-
dicine”, onde mencionou que foi através de um amigo 
que descobriu a canábis medicinal. Ainda é comum 
encontrar médicos nos EUA que não fazem ideia do 
que é o sistema endocanabinóide?

Bem, sim, porque não está a ser ensinado. Talvez me-
nos de 20% das Faculdades de Medicina mencionam o 
sistema endocanabinóide. E isso é obviamente um pro-
blema, porque sabemos que as condições relacionadas 
com a disfunção ou a deficiência endocanabinóide po-
dem ser a parte principal da doença ou, às vezes, são 
uma consequência da doença. Mas, se deixarmos esse 
sistema endocanabinóide não corrigido ou, digamos, 
não aumentado — porque é realmente o que estamos a 
fazer quando tomamos medicamentos à base de canábis, 
estamos a aumentar esse sistema para o ajudar a funcio-
nar melhor - e se não se estudar sobre isso, como é que 
se vai lidar com a doença subjacente? Como é que se tem 
um paciente no seu 10º medicamento, que continua a 
não ficar bem, e se diz “bem, você é intratável”. Usamos 
esta palavra 'intratável' ou 'refractário'. “Ah, sim, não 
podemos ajudá-lo, não há medicamentos para o tratar”… 
Mas, ainda assim, esse paciente só foi analisado através 
do programa médico alopático, em vez de se começar a 
procurar uma solução fora disso.

 
Ainda há muitos médicos que ignoram essa peça 

fundamental do puzzle, o sistema endocanabinóide? 
Como é que vê esta situação?

Claro, a 100%! Estamos a pedir às pessoas que tomem 
outros medicamentos e no caso de muitos dos meus pa-
cientes pediátricos, com epilepsia refractária, ter um 
íman instalado, procedimentos invasivos… Que tal uma 
cirurgia no cérebro? Que tal cinco medicamentos di-
ferentes com efeitos colaterais terríveis, que afectam 
o desenvolvimento do cérebro infantil? É esse enigma 

Bonni Goldstein é Pediatra em Los Angeles 
e pioneira no campo da medicina canabinóide.
Directora médica dos Canna-Centers Wellness 
& Education, a sua prática clínica tem-se 
concentrado no tratamento de crianças com 
doenças graves e crónicas, incluindo epilepsia 
refractária, autismo e cancro.    

Entrevista de Laura Ramos

BONNI 
GOLDSTEIN

A VOZ DOS MÉDICOS

“É hora de experimentar 
o CBD! Não há razão para
que seja o 15º da lista”

Bonni Goldstein esteve em Lisboa, em Junho, na PTMC 2022
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está a fazer o quê. Isso de facto não se encaixa no modelo 
farmacêutico, que é “temos uma substância, uma estru-
tura química que vamos estudar”. É muito difícil estudar 
medicina botânica da mesma forma.

 
Como é que aconselha os seus pacientes a tomar o 

CBD? Muitos tomam CBD durante duas ou três sema-
nas e, como às vezes não vêem resultados, dizem que 
não funciona, mas na verdade não é bem assim, certo? 
É preciso atingir uma certa dosagem.

Isso mesmo. Dosagem, dosagem, dosagem! O que sa-
bemos sobre o CBD para epilepsia ou autismo é que ha-
verá pacientes que responderão no extremo mais baixo 
da dosagem e haverá pacientes que exigirão o extremo 
mais alto. Como é que você sabe onde está? Começa com 
uma dose baixa e aumenta progressivamente. Em geral, 
para a epilepsia pediátrica, começamos com cerca de um 
miligrama (mg) de CBD por quilo (kg) por dia, dividi-
do em duas doses. Então, pegando no peso do paciente, 
multiplica-se 1mg por cada kg e acabamos com um valor 
por dia. Por exemplo, uma criança de 25 kg vai começar 
com 25 x 1mg por dia, o que equivale a 25mg por dia, 
divididos em duas tomas, uma de manhã e outra ao fim 
do dia. Fazemos isso durante duas semanas e depois au-
mentamos para 2mg por kg por dia, e depois 3mg por kg 
por dia e por aí fora, durante pelo menos 10 semanas ou 
até se sentirem melhorias ou se encontrar a dose ideal. 
Eu sei que é entediante, mas é assim que funciona. Para 
a epilepsia encontrei, com a medicina botânica, a faixa 
de dosagem que é eficaz, algo entre 5 e 25mg por kg por 
dia. Isso é o que chamamos de espectro terapêutico am-

plo e, novamente, haverá crianças numa extremidade e 
haverá crianças na outra extremidade. Então, a dosagem 
é importante. Não sei quantas pessoas vieram ao meu 
escritório e disseram: “Ah, já tentámos o CBD. Não fun-
ciona”. E então eu calculo e elas só tomaram 2mg por 
kg por dia. Isso nem sequer está no extremo inferior do 
espectro terapêutico, quer dizer que nem chegaram a 
entrar no CBD. 

Terá também a ver com a concentração do óleo?
Claro! O que temos de perceber é que tudo depende do 

óleo que se está a utilizar. Se estivermos a usar um óleo 
que não é muito concentrado, como apenas 5%, ou seja, 
se ele não tiver muitos miligramas por mililitro, então 
não dá para aumentar a dose, porque uma criança não 
pode beber um frasco inteiro de óleo. Há uma empresa 
que recentemente lançou um óleo novo, com 500mg em 
cada frasco. Se a sua dose diária for de 250 miligramas, o 
que não é incomum para uma criança com epilepsia, estão 
apenas duas doses nesse frasco! Esse não é o produto ade-
quado. Existem outros, que têm 3.000mg ou 5.000mg no 
frasco. Portanto, essa ampla gama de dosagem é muito 
importante. Outra coisa importante a mencionar, são as 
interacções medicamentosas. Sabemos que o Clobazam é   
uma das drogas com as quais se deve ter cuidado. Não é 
que seja perigoso, mas pode causar muita sedação. Tam-
bém o Depakine ou Ácido Valpróico, tem que se ter algum 
cuidado, porque esses medicamentos podem ter uma in-
teracção com o fígado, por isso é importante acompanhar 
com exames de sangue que analisem a função hepática. 
Mas fora isso, em geral, é bastante seguro. Agora, eu re-
comendo que haja alguma supervisão médica quando se 
estiver a fazer isto, especialmente com crianças que têm 
condições crónicas, só porque a supervisão é boa, para 
que não se tenha tanto medo. E, novamente, não é que 
faça mal, mas sabemos que é difícil, porque não há muitos 
profissionais a fazer isso.

 Também mencionou que para uma correcta dosi-
ficação não se devem usar os conta-gotas, mas antes 
uma seringa de 1ml, por exemplo. 

Isso é verdade. Os conta-gotas são diferentes, uns são 
pequenos, outros são grandes, então não dão uma dosa-
gem precisa. Também é fundamental adquirir um bom 

A VOZ DOS MÉDICOS

Bonni em Los Angeles, com alguns dos seus pacientes pediátricos
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produto — e o que é quero dizer com isso? Um produto 
estável ao longo dos meses, confiável e testado regular-
mente. Ter um certificado de análise é muito importante. 
Dito isto, recomendo usar uma seringa de 1ml ou uma se-
ringa de 3ml para volumes maiores, para ter certeza de 
que a dose é exacta. A razão pela qual dizemos mg por 
kg por dia é porque você quer ter certeza que o seu filho 
não supera a dose e, lembre-se, porque as crianças estão a 
crescer. A criança pode ganhar 5 ou 10 quilos e depois co-
meçar a ter convulsões. Então, é sempre bom saber quan-
tos mg por kg por dia para que, caso ganhe peso, você 
possa recalcular a dose, para compensar esse aumento 
de peso. Mas o CBD é um medicamento benigno, muito 
seguro, especialmente sob supervisão médica e principal-
mente numa criança em que já se experimentaram duas 
ou três drogas diferentes. É hora de experimentar o CBD! 
Não há razão para que este deva ser o 15º da lista, porque 
também sabemos que, após os primeiros medicamentos, 
se você não estiver a obter nenhum benefício, é muito 
pouco provável que o venha a ter. E, provavelmente, vai 
piorar com os efeitos colaterais de longo prazo.

Que principais patologias trata na sua clínica? 
Muitas vezes são as piores das piores, onde já tenta-

ram de tudo, incluindo cirurgia no cérebro. 
Epilepsia, autismo, muitas vezes diagnós-
tico duplo, onde há sobreposição das duas, 
pacientes com distúrbios gastrointestinais, 
como doença de Crohn, colite ulcerosa, an-
siedade, depressão, personalidade border-
line, especialmente em adolescentes. Além 
disso, o cancro pediátrico. Muitos dos can-
cros que vejo são aqueles em que o paciente 
não tem um caminho claro para a remissão. 

 
Também prescreve THC a crianças?
Muitos dos meus pacientes pediátricos usam THC. É 

muito importante entender a ciência e não voltar à pro-
paganda de que o THC está a danificar o seu cérebro. 
Temos um componente no nosso corpo, chamado anan-
damida, que faz parte do nosso sistema endocanabinói-
de e que é produzido sob demanda, quando precisamos 
dele. Isso acontece quando estamos desequilibrados em 
algum lugar, seja no nosso sistema imunológico ou nas 
mensagens químicas que estão a ser enviadas para o 
nosso cérebro, para a ansiedade, dor ou náusea. A anan-
damida é libertada, o corpo reconhece o stress fisiológi-
co e vai manter essa homeostase, esse equilíbrio. Esse é 
o trabalho do sistema endocanabinóide. O que imita a 
anandamida é o THC e sabemos disso através da investi-
gação do Prof. Mechoulam. Há estudos que relatam que 
as crianças com autismo podem ter uma deficiência em 
anandamida e por isso sabemos que está a faltar uma 
substância química necessária para manter a homeos-
tase fisiológica, ou seja, todos os equilíbrios químicos no 
seu corpo que queremos manter uniformemente. Não é 
à toa que os autistas têm um comportamento auto-muti-
lante, não é à toa que são agressivos ou não conseguem 
dormir, ou choram ou gritam o dia todo de dor. Estão em 

desequilíbrio! E drogá-los com produtos farmacêuticos 
não resolve essa causa subjacente. Então, como corri-
gimos isso? Bem, podemos usar o CBD, porque o CBD 
irá interagir, mas para muitos deles, quando se dá uma 
dose não prejudicial de THC, ele fornece-lhes aquele au-
mento do sistema endocanabinóide, como se fosse um 
tratamento de substituição de anandamida, para ajudar 
a restabelecer o equilíbrio. Essa ideia de que o THC é 
mau para o cérebro em desenvolvimento é apenas um 
absurdo. Se o cérebro não tem quaisquer problemas, ok, 
concordo, não lhe dê THC! (risos) Mas quando há um 
desequilíbrio claro, especialmente numa condição em 
que temos evidências de deficiência de anandamida ou 
disfunção endocanabinóide, é claro que você gostaria de 
incluir o THC, porque o CBD não faz a mesma coisa.

A Bonni também trabalha muito em conjunto com 
os pais para acompanhar os seus pacientes?

Quando é um paciente novo passamos cerca de uma 
hora, hora e meia, juntos. Dou-lhes o meu e-mail e digo: 
“Coloque-me no seu calendário para um check-in uma 
vez por semana ou uma vez a cada duas semanas, di-
zendo o que a criança está a tomar e o que observa”. 
Esta é uma informação inestimável, porque em primeiro 

lugar, eu não gosto de colocar uma criança a fazer um 
medicamento e dizer “Vejo-o daqui a três meses”. Isso 
é um completo desperdício quando se está a falar sobre 
canábis, porque começamos com uma dose baixa, temos 
que dosificar. Eu nunca deixaria uma criança numa dose 
baixa por três meses. Que desperdício de dinheiro em 
óleo, certo? Por isso digo a todas as famílias: “Se entrar 
em contacto comigo a cada semana ou duas semanas, 
chegaremos a algum lugar. Como é que você sabe que é 
uma boa dose?” A única maneira de saber é chegar a essa 
dose e às vezes você tem que deixar passar e depois vol-
tar. “Oh, oops, ele agora está com tanto sono”. “Ok, volte. 
Se calhar foi 1ml a mais, ok, então agora estamos aqui 
nesta dose.” É importante lembrar que os medicamentos 
botânicos não são duros nem pesados. Eles levam-no na 
direção certa ao longo do tempo. E geralmente, após dois 
ou três meses, você começa a realmente ver benefícios. 
E é interessante também que vários estudos agora mos-
tram que quanto mais tempo você tomar canábis, me-
lhores serão os resultados, o que é realmente fascinante. 
Então, desistir cedo não é uma boa ideia. Eu entendo que 
se pode ficar frustrado, especialmente quando se está a 
pagar do próprio bolso, mas tem que se dar tempo. Es-
tamos a falar de plantas! E temos que dar às plantas a 
oportunidade de mudar a química.
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A VOZ DOS MÉDICOS

“Há, obviamente, médicos que não 
vão prescrever, mas os pais podem 
mudar de pediatra ou de neurologista 
e trazer o CBD para a conversa.”
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O maior coleccionador de sementes de canábis do mundo foi preso tantas vezes que lhe perdeu a conta. 
Ben Dronkers, 73 anos, nasceu em Roterdão, na Holanda, e construiu o maior banco de sementes de canábis 
do mundo: a Sensi Seeds. Rebelde desde a infância, Ben começou por fumar canábis e gostou tanto que 
quis saber como se cultivava. A sua curiosidade e paixão pela planta acabariam por levá-lo a descobrir 
os benefícios na saúde em culturas ancestrais e a importância de preservar as sementes e as diferentes 
genéticas. por Laura Ramos

BEN DRONKERS
“Quando comecei eu era o diabo, 
o traficante de droga que queria deixar 
toda a gente pedrada e viciada”

Mas eu também estava interessado na história. E com 
pessoas famosas, como Jack Herer, Ed Rosenthal, mui-
tas, muitas pessoas, no campo científico, David Watson, 
Robert Clark… pessoas realmente bonitas, que tinham 
todo esse conheci mento e trouxeram-no para Amster-
dão, onde, na altura, muitas coisas estavam a acontecer. 

E onde depois iria fundar o primeiro Hash, Marijuana 
& Hemp Museum…

Com o museu e as sementes ganhámos muito dinhei-
ro e a nossa paixão está com a planta. Na história do 
museu, o cânhamo foi um produto muito importante. 
Investi todo o meu dinheiro em cânhamo durante 27 
anos, mas perdemos dinheiro no cânhamo. Agora esta-
mos a ir bem e temos belos materiais, como o isolamen-
to. Isso é incrível, porque este isolamento não é apenas 
para manter o frio lá fora, mas mais para manter o calor 
fora. Portanto, para os países quentes, esse isolamen-
to é ainda melhor do que na Europa, mas na Europa 
funciona da mesma forma que a fibra de vidro e a lã de 
rocha. E essas são coisas terríveis, porque a fibra de vi-
dro é poluição. A energia necessária para transformá -la 
também é imensa, portanto, as pessoas devem investir 
em isolamento de cânhamo, que é óptimo. Você pode 
ter ali um bebé deitado e não faz isso com fibra de vidro 
ou fibra de rocha. Eu tento expandir o máximo com o 
cânhamo e está a ir bem, mas ainda precisamos de mais 
clientes a comprar cânhamo. É muito difícil entrar no 

mercado ou é sempre sobre o nosso grupo — “Dronkers 
é canábis”… Nesta feira aqui (ICBC Berlin) é tudo sobre 
negócios. Não se trata de cultivar uma planta, é sobre 
o crescimento de dinheiro. Então, não me sinto muito 
confortável aqui, mas… também há o futuro, precisa-
mos da indústria. Desde que comecei, até agora, tornou-
-se uma bela indústria e o desenvolvimento é incrível. 
Muitas pessoas encontram emprego e trabalham com 
canábis. Para mim, é a coisa mais importante, desde 
que a canábis seja para as pessoas, porque é uma posse 
social e cultural. Esta planta pertence a todos nós, não 
apenas às grandes empresas. A Monsanto ou qualquer 
outra que diga “Esta é a minha planta agora”. Não! A 
canábis é para as pessoas e todos devem ser capazes de 
a cultivar, fumar, seja o que for, deve haver liberdade na 
canábis. Isto é mais ou menos a minha cena. E estamos 
quase lá… ainda não, mas… eu acreditava que estávamos 
quase lá há 40 anos ou isso, mas… (risos)

Já estamos mais próximos do que quando começou, 
nos anos 70.

Sim, setenta e poucos anos.

Além da Sensi Seeds e do Museu, o Ben também colec-
ciona raridades relacionadas com canábis.

Também tive amigos que vieram para Amsterdão, 
que trocavam informações e todas as semanas havia 
algo novo sobre canábis. E agora ainda há algo novo 

Em 1963, Ben Dronkers ingressou na marinha 
mercante, na Holland America Lines, que lhe 
daria a possibilidade de visitar inúmeros paí-
ses diferentes, numa altura em que tudo era 

muito diferente e, principalmente, inacessível. Come-
çou por coleccionar genéticas provenientes da Ásia, Ín-
dia e Médio-Oriente, ao mesmo tempo 
que procurava roupa feita de cânhamo. 
Filantropo e fundador dos Hash, Mari-
juana & Hemp Museums, sem esquecer 
várias outras empresas ligadas ao câ-
nhamo, como a HempFlax, Ben Dron-
kers é hoje uma figura incontornável 
no mundo da canábis. Actualmente 
vive na Malásia, mas está atento ao 
cenário da legalização internacional. 
Sem rodeios, diz que os políticos são 
“corruptos e burros” e que as políticas 
na Europa são como “esparguete”. En-
contrámo-lo na ICBC — International 
Cannabis Business Conference — em 
Berlim e ficámos a conhecer este génio 
simples, simpático, nada egocêntrico, altruísta e com 
um coração do tamanho do império que criou. Ofere-
ceu-nos o livro “Weed of Wonder”, uma bíblia de te-
souros e raridades do museu e da história da canábis, 
e confidenciou-nos que está a pensar passar férias em 
Portugal, onde “infelizmente” só esteve uma vez.

O Ben é um mito, um verdadeiro pioneiro da canábis…
Sim, mas fui ajudado por muitas pessoas. (risos)

Imagino que sim, mas foi o Ben que começou toda uma 
história com as sementes e as genéticas de canábis e tem 
sido uma jornada bastante longa. Quer resumir um pou-
co a sua vida até hoje?

Primeiro que tudo, eu fui um fumador. Eu gosto de 
canábis. Então pensei “Onde eles conseguem? Como 

conseguem?”. Estava curioso e fui para os países onde 
cultivam, mesmo antes de coleccionar as sementes. E 
então percebi que as sementes são o número um na es-
cala de importância, porque eu e um amigo tentámos 
fazê-lo, de modo caseiro, na Holanda. Ninguém fez isso. 
Então tentámos e funcionou. A erva não era muito 

boa para fumar, mas a paixão estava 
lá, ver a planta crescer e florescer, por 
isso continuámos. Eu já viajava para o 
Paquistão, Índia e esses lugares, mas 
comecei a fazer isso com mais frequên-
cia e a trazer as sementes de volta. Co-
leccionei sementes de todo o mundo e 
quando as cultivámos já era uma coisa 
boa. E aí eu aprendi a cruzar genéticas. 
Foi assim que tudo começou.

Como foi essa aventura inicial, quan-
do a canábis ainda era totalmente ilegal?

Fui preso muitas vezes, talvez umas 
80, das quais 16 estive mesmo na pri-
são. Esqueci quantas vezes estive na 

prisão, mas quase sempre foi pouco tempo… Tive sorte! 
Foi então que descobri a lei que diz que as sementes de-
veriam ser legais. Fui a um advogado e disse: “Ei, acho 
que as sementes deveriam ser legais, porque elas estão 
isentas no artigo 3…” E ele disse: “Acho que você está 
certo!” Então, comecei a cultivar sementes legais, por-
que fui à polícia, fui ao departamento agrícola e disse: 
“Vou cultivar sementes de cânhamo”. E eles apenas ri-
ram e disseram “Mas ninguém faz isso”. E eu comecei 
e fiz isso, totalmente legal. Então, comecei a vender as 
minhas sementes em Amsterdão, numa pequena em-
presa de lojas — a Sensi Seeds, que ainda lá está, e foi 
um sucesso. As pessoas vieram de todo o mundo, es-
pecialmente da América, porque na América gostavam 
de cultivar, mas a genética não estava lá. Então, a Sensi 
Seeds tornou-se famosa e demo-nos muito, muito bem. 

TRABALHAR COM CANÁBIS

“Se tivermos 
que parar de cortar 

árvores e usar 
combustível fóssil 

há apenas uma 
planta sustentável 
que pode resolver 

muitos desses 
problemas.”

fo
to

 l
A

u
r

A
 r

A
m

o
s



56

a cada semana, se você olhar por aqui, a tecnologia e a 
inovação das coisas são tremendas. E o desenvolvimen-
to no sector médico, no cânhamo e tudo mais, em breve 
todo o mundo saberá sobre isso. Algumas pessoas ainda 
estão cépticas “Oh, canábis..”, mas logo todos vão virar-
-se e dizer: “Ei, esta planta é amiga da humanidade, não 
um inimigo.” E eu sempre disse isso.

Embora tenha começado há muitos anos 
a trabalhar nesta área e seja uma das pes-
soas mais experientes com canábis, acha que 
ainda tem muito a aprender com esta planta?

Oh, a aprendizagem nunca acaba! E, com 
esta planta, é apenas o começo, eu acho. Me-
dicamente, quando comecei com o cânha-
mo — a primeira empresa de cânhamo na 
Holanda e na Europa por um longo período 
de tempo, havia apenas algumas empresas 
de amigos fazendo papel bíblico, papel de 
cânhamo e muito pouco, mas agora somos o maior pro-
dutor de CBD da Holanda. Produzimos cânhamo para a 
indústria automóvel, mesmo para a Tesla do Elon Musk, 
e isso também é muito interessante.

Componentes para automóveis?
Sim. E já fazemos isso há muito tempo para a Merce-

des, BMW e até a Bugatti recebeu fibras nossas para os 
seus carros. E não são apenas 100 kg, já existe um carro 
totalmente feito de cânhamo, como Henry Ford fez em 
1928, então não há dúvida sobre isso. Se tivermos que pa-
rar de cortar árvores e usar combustível fóssil, há apenas 
uma planta sustentável que pode resolver muitos desses 
problemas. Fazemos plástico de cânhamo, madeira, ca-
sas, cimento, isolamento, alimentos, super-alimentos com 
ómega 3 e 6, combustível. Em breve não haverá tanta co-
mida e o cânhamo é um super alimento, sem insecticidas, 
sem pesticidas.

 
O que acha que está a impedir que o cânhamo seja usa-

do mais universalmente?
Bem, não é como cultivar cannabis. Se a colocar no 

seu jardim ou no seu quarto com uma boa luz e lhe der 
água, cultiva canábis. O cânhamo é uma coisa industrial 

real, sabe? Então, isso dificulta a todos. Muitas pessoas 
querem começar e muitas vezes digo “não façam isso, 
porque é um longo caminho e você precisa de muito di-
nheiro”. E colocamos o dinheiro da Sensi Seeds nele o 
tempo todo, mas, caso contrário, seria quase impossível. 
E agora veja, na América, já existem grandes empresas. 
Eles começaram e precisam aprender, ainda precisam 

aprender. Mas está a chegar, tem 
que ser industrial.

O Ben começou com Sensi Seeds, 
mas agora tem muitas empresas, es-
sencialmente de cânhamo.

Bem, temos muitas empresas. 
Temos a Hempflax, é claro, a Ther-
moHanf em isolamento… pesquisá-
mos, temos mais de mil variedades, 
então isso é muito trabalho e custa 
muito dinheiro para as manter. Te-

mos os museus, é claro, Barcelona,   Amsterdão. E, o que 
mais? Muitas empresas, eu acho. (risos)

É o Dronkers Group.
Eles chamam-lhe “Dronkers Group” agora e ainda tenho 

que me acostumar. Eu não gosto disso, para ser sincero. 

Porquê?
Não é sobre mim! É sobre canábis, percebe? (risos) 

Não sou eu. É a planta.

Vejo que é altruísta e nada egocêntrico, porque come-
çou logo esta entrevista a dizer “não fui eu sozinho”, mas 
a verdade é que, se não fosse o Ben, nada disto existiria. 
Então, certamente que o Ben desempenhou um papel im-
portante.

Quando era criança, eu já era um verdadeiro rebelde 
e não me queriam na sala de aula, eu estava sempre do 
lado de fora. Então, sou um rebelde e ficarei como tal. 
Eu gosto disso. E acho que o mundo precisa de mais re-
beldes, especialmente na alta sociedade agora: os direc-
tores do banco, os políticos, eles precisam tornar-se um 
pouco mais rebeldes, especialmente com a canábis, mas 
acho que isso virá em breve.

TRABALHAR COM CANÁBIS

“Acho que o mundo
precisa de mais 

rebeldes, 
especialmente 

na alta sociedade.”

No Afeganistão, nos anos 70Ben vive actualmente na Malásia
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CANNA TERRA ou BIOCANNA:
A solução para as suas plantações.

Orgânico ou mineral, temos os nutrientes mais completos para cada fase de cultivo.

Raízes fortes

Nutrição completa

Plantas vigorosas

Verde intenso

Enraizamento rápido

Respeita a micro-vida do substrato

www.canna.pt
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Como é que vê o futuro da legalização na Europa?
Na Holanda, temos um governo, a Alemanha tem um 

governo, Portugal tem um governo… somos todos eu-
ropeus, mas os nossos governos não têm nada a dizer. 
Bruxelas é o chefe agora. As pessoas não sabem disso. 
Então, se há algo que vai acontecer com a canábis, tem 
que vir de Bruxelas. Na lei escreve-se até sobre plantas 
ornamentais, também sobre cânhamo, que não deve-
riam ser legais. Então, estamos a lutar contra eles. Esta-
mos no meio de uma luta legal e espero que vençamos. 
Devemos vencer. E acho que eles já 
sabem disso, porque os governos 
estão a tentar descobrir uma ma-
neira de fazer isso e a Holanda faz 
assim, Portugal faz assim… Portu-
gal faz isso até muito bem, eu acho 
muito bem. A Alemanha é terrível, 
até as sementes são droga aqui. 
Isso é de loucos. Portanto, todos os 
países têm as suas leis, mas a Comissão Europeia deve 
legalizar. E eu acho que, especialmente depois da Tai-
lândia, onde tudo é agora totalmente legal, “o gato saiu 
fora do saco”, como nós dizemos, sabe? Eles não podem 
colocá-lo de volta no saco. E hoje toda a inovação ou 
grandes empresas e mercados de acções da América, 
Canadá, é uma loucura de milhares de milhões. Estão a 
arrecadar milhões e milhões em impostos. O Colorado 
tem menos crime, menos tiroteios, menos tudo…

Menos consumo de canábis e de álcool…
Especialmente álcool, também. O crime está inac-

tivo, os impostos estão a entrar e eles usam-nos para 
financiar escolas e hospitais. Isso não é lindo?

É incrível. Então, se você fosse um governo e pudesse 
decidir, qual seria o cenário ideal?

Bem, eu não acho que seja ideal ser político, porque 
eles são todos corruptos ou burros. O que é isso? Eles 
são burros ou corruptos? Eles são burros. Não, eles sa-
bem. Eles sabem que é um absurdo manter a canábis 
ilegal. Eles mesmos fumavam quando eram jovens e 
agora dizem que é terrível. Eles são corruptos. Eu não 
acho mais nada… Acabei de te dar um livro — Weed of 

Wonder — e dei-o a todos os políticos da Holanda, em 
Bruxelas… Ofereci mais de dois mil livros e tivemos uma 
reacção de um partido cristão muito pequeno e de pou-
cos jornalistas. Ninguém! Então porquê? O que é isso? 
Esse é um sistema que não é um acidente, porque para 
qualquer coisa que fizemos, os jornalistas nunca vieram. 
No meu museu em Amsterdão, em 30 anos, veio um jor-
nalista ou dois, se não contar os jornalistas de canábis, 
sabe? Do resto, nada e ainda acontece o mesmo. Então, 
eu não sei… algo está errado aqui.

O que acha que acontece? É falta de inte-
resse? É estigma? O que será?

Uma vez eu disse aos jornalistas — havia 
cerca de dez jornalistas na sala e eu era um 
dos palestrantes — que você não tem permis-
são para escrever nada sobre canábis e, mais 
tarde, um jornalista veio de um famoso jornal 
na Holanda e disse: “Sim, Ben, você está cer-

to. Podemos escrever sobre canábis se não for bom. Se 
escrevermos uma coisa positiva, eles não publicam”. Isso 
é boicote, é censura, certo?

Certo! E viu alguma alteração desde que começou?
Quando comecei, eu era o diabo, o traficante de droga 

que queria deixar todo o mundo pedrado e toda a gente 
viciada. Bem, numa coisa eles estavam certos: eu gos-
taria mesmo que todo o mundo ficasse pedrado! Então 
teríamos um mundo melhor, sem guerra, sabe?

Mas não ficariam viciados!
Não! (risos) Eu não sou viciado. Eu gosto de fumar. 

Não conheço ninguém viciado em canábis. Eles estão 
acostumados, como as pessoas que estão acostumadas 
a beber uma cerveja. Você apenas bebe uma cerveja de 
vez em quando, não há ninguém a morrer de canábis. 
Ninguém! Mas muitas pessoas morrem de tabaco ou 
álcool e até da comida de merda que comem nos fran-
chisings de hambúrgueres e todos os outros… os su-
permercados estão cheios de merda, todos permitem o 
cancro, mesmo agora isso está a provocar cancro, mas 
“só um pouco está bem, certo?” E a canábis não é nada 
perigosa, não há nada de errado com ela.

TRABALHAR COM CANÁBIS

Falámos com Ben Dronkers na ICBC, em Berlim                                                                                                                Ofereceu-nos o livro «Weed of Wonder»

“Esta planta 
pertence a todos
 nós, não apenas 

às grandes 
empresas.”
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