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3 MATURAÇÃO

FLOWER-C 

acelera a fase de floração e cria muitos novos 
brotos que se transformam em botões densos 
e grossos.

1 CRESCIMENTO

GROWTH-C 

dá às suas plantas tudo o que elas precisam 
por uma fase de crescimento perfeita, e fornece 
troncos grossos, galhos fortes e um belo cor verde. 
Mantém suas plantas saudáveis e equilibradas.

2  FLORAÇÃO

BLOOM-C 

é uma combinação especial de nutrientes 
desenvolvida para a fase de floração das suas 
plantas. Graças à sua elevada concentração de 
algas marinhas, este produto dá às suas plantas 
aminoácidos, enzimas naturais, vitaminas e outros 
microelementos necessários para uma fase de 
floração intensamente produtiva para ter botões 
mais grossos e densos.

TRI   NGLE 
    PACK!

Cultivar naturalmente com este pack completo 
para a fase de crescimento, floração e maturação!

Quer experimentar 
os produtos Atami, 
mas não sabe por 
onde começar? 
O novo ATA NRG 
Triangle Pack 
tem tudo!
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A CANNADOURO, Feira Internacional de Cânhamo de Portugal realiza a 
sua 5.ª edição mais uma vez aqui na antiga Alfândega do Porto. 

Para quem está a ler estas linhas, seja muito bem-vindo!
Actualmente a Cannadouro é mais do que uma feira, pois desde que co-

meçámos o nosso percurso em 2017, acrescentámos à Feira e às Conferên-
cias uma Magazine e este ano um novo evento em torno do Cânhamo 
agro-industrial.

Como habitualmente ao longo dos 2 dias do evento, empresas nacionais 
e internacionais mostram marcas e novos produtos ao mercado portu-
guês e várias associações disponibilizam informações aos visitantes.

Paralelamente à feira, as Conferências Cannadouro oferecem aos 
visitantes, ano após ano, informação acerca do uso Agrícola, Industrial, 
Recreativo, Terapêutico e Medicinal da Cannabis na actualidade, porque 
para nós “Só existe uma cannabis”!

Este ano dedicamos o primeiro dia das conferências exclusivamente ao 
cânhamo agro-industrial e assim criámos um novo evento a que chama-
mos Cannadouro Hemp Meeting, com o objectivo de ajudar a “Relan-
çar da indústria do cânhamo em Portugal” [programa P24]

A Cannadouro Magazine, a nossa revista trimestral em papel e também 
com versão online que já conta com 7 edições, é lançada com a entrada de 
cada nova Estação do ano.

Em cada revista transmitimos aos nossos leitores informação numa 
perspectiva anti-proibicionista, dedicando espaço a notícias, reportagens, 
entrevistas e artigos de fundo sobre a canábis e o cânhamo agro-industrial.

Finalmente, porque a Cannadouro é igualmente uma celebração, para o 
conforto e divertimento dos nossos visitantes temos uma zona de Food & 
Bar, um Vape Lounge e um palco para Música, onde haverá várias actua-
ções ao longo dos 2 dias. [programa P26 e 28] 

Novembro 2022

João Carvalho
Director

Mais do que uma feira
ESTÁ A NASCER

A PRIMEIRA GROWSHOP 
DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

EDIÇÃOV

25€
Para proceder à Subscrição das próximas 4 edições, basta:
1 Efectuar a  transferência de 25€ para o seguinte IBAN: PT50 0007 0000 0040 7108 9042 3 
2 Enviar o comprovativo de pagamento para o  email: magazine@cannadouro.pt
3 Fornecer nome completo, NIF e morada para o envio da fatura e  das revistas
*Inclui portes de envio 

* REVISTAS4
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WWW.CANNABiSiNNOVATiONCBD.COM

O MELHOR

CBD?
SELEÇAO PREMiUM

Janeiro, 5

Junho, 10

FRANÇA Conselho de Estado suspende a proibição da venda de flores e folhas de cânhamo

Turismo de canábis nos EUA é uma indústria de 17 mil milhões e está apenas a descolar, diz a Forbes

Em Portugal já foram prescritos mais de 10kg de canábis, mas só há 5 pedidos de ACM no Infarmed Setembro, 30

Janeiro, 26

Agosto, 23

EUA Indústria da canábis deverá gerar 
mais de 100 mil novos empregos em 2022

TAILÂNDIA Começou o efeito dominó na Ásia: Malásia poderá 
passar da pena de morte à legalização da canábis medicinal

Travis Barker é a mais recente estrela 
a lançar uma marca de CBD Junho, 1

Ministros do Luxemburgo e da Holanda discutem 
regulamentação da canábis recreativa Outubro, 7

Setembro, 26

Outubro, 24

Mercado legal da canábis é um dos que mais 
contribui para o PIB do Canadá  Fevereiro, 4

PORTUGAL Investimentos em canábis 
já ultrapassaram os 100 milhões de euros

Juicy Fields desmorona-se 
e lesa milhares de investidores  Julho, 17

EUA Acções de canábis disparam depois de Joe Biden 
anunciar perdão e revisão da classificação da canábis

A história de Barry ou como Portugal 
trata agricultores de cânhamo 

como traficantes  Fevereiro, 28

Infarmed revela os países de destino das 30 toneladas 
de flor de canábis exportadas de Portugal Março, 25

Legalização da canábis na Alemanha só em 2023 Março, 25

GNR faz investigação de 6 meses para apreender 4 plantas de canábis  Abril, 3

Julho, 19

Julho, 19

BEZEGOL «Tenho muito a agradecer à planta, 
tem-me dado muita inspiração»  Abril, 6

Eurodeputados criam grupo interpartidário 
sobre legalização do uso pessoal de canábis

TAILÂNDIA Ministro da Saúde quer oferecer
um milhão de plantas de canábis à população

Maio, 5

Brittney Griner condenada a 9 anos de prisão
na Rússia por 0,7 gramas de canábis Agosto, 4

TEJ VIRK (CEO AKANDA) tem uma mensagem para o Governo Português: «Legalizem antes da Alemanha!»

BEST OF 2022
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ACânhamor é a primeira iniciativa industrial dedica-
da ao fabrico de blocos de argamassa de cânhamo a 
operar em Portugal, tendo como objectivo incenti-

var a economia local com o mínimo de pegada ecológica 
possível e claro com muito amor.

No n.º 5 da Cannadouro Magazine , a edição de Pri-
mavera lançada no passado mês de Março, fomos conhe-
cer esta empresa onde o cânhamo une israelitas e pa-
lestinianos em Portugal. No início do mês de Setembro 
estivemos novamente em Colos em conversa com Elad 
Kaspin, para saber as novidades acerca da nova fase de 
expansão do projecto para uma nova fábrica.

 
Elad, actualmente qual é a dimensão da fábrica, 

quantos funcionários emprega e qual a capacidade 
produtiva mensal? Qual será a dimensão depois da ex-
pansão para as novas instalações?

Neste momento temos uma fábrica bastante pequena 
empregando 6 trabalhadores de produção mais 3-4 tra-
balhadores no escritório, Marketing, gestão, etc.). Produ-
zimos entre 4.000 a 9.000 blocos por mês (dependendo 

do tamanho do bloco), ou seja o suficiente para fazer 2 a 3 
casas por mês, dependendo do tamanho da casa! Na nova 
fábrica, poderemos fazer 120.000 blocos por mês, o sufi-
ciente para construir mais de 60 casas por mês!

 
Além da construção da nova fábrica, a Cânhamor 

vai igualmente adquirir um decorticador, para poder 
assim comprar as produções de cânhamo directamen-
te aos agricultores locais. O que nos podes adiantar 
acerca da capacidade desta nova máquina?

O que queremos é oferecer uma solução completa, 
que cumpra o nosso slogan “da semente ao bloco”, tor-
nando toda a cadeia de abastecimento local e sustentá-
vel. Já compramos o decorticator que será instalado no 
verão de 2023, já para processar a colheita de cânhamo 
do próximo ano. Estamos agora a reunir todos os agri-
cultores que podemos para colaborar sob a égide de uma 
associação de produtores que facilitará o processo de 
licenciamento para os agricultores, a compra de semen-
tes, bem como o aluguer e a partilha de máquinas usadas 
para colheita, maceração e transporte.

NOVA FÁBRICA CÂNHAMOR
A Cânhamor é a primeira iniciativa industrial dedicada ao fabrico de blocos de argamassa 
de cânhamo a operar em Portugal, tendo como objectivo incentivar a economia local 
com o mínimo de pegada ecológica possível e claro com muito amor.

Por João Carvalho Fotos de Cânhamor
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A Cânhamor irá comprar toda a produção local culti-
vada pelos agricultores da zona que será transformada 
com este novo decorticador industrial de última geração 
que pode processar até 2 toneladas de talo seco por hora!

O nosso objetivo é alcançar uma colheita e proces-
samento de 1.000 hectares de cânhamo por ano, já nos 
próximos 3 anos. Os nossos consultores de cultivo de 
cânhamo irão acompanhar todos os agricultores que 
desejem começar a cultivar cânhamo ou agricultores 
existentes que desejem mudar para o cânhamo como al-
ternativa a outras culturas como por exemplo o milho 
ou girassol.

Como está planeado fazerem a ligação directa aos 
agricultores, irão encomendar as produções? Os agri-
cultores levarão o cânhamo até às vossas instalações? 
Como será o procedimento?

Como eu disse antes – acompanharemos o processo, 
desde a obtenção da licença, compra das sementes, pre-
paração do solo, cultivo e colheita. Pretendemos também 
providenciar a maquinaria necessária e o transporte do 
agricultor até às nossas instalações para ser processa-
do. Emitiremos igualmente um contrato de promessa de 
compra de toda a produção, o que por um lado ajuda a 
obter a licenciamento e garante o escoamento ao agri-
cultor. Acompanharemos também o processo de mace-
ração que é essencial para garantir que a fibra e a palha 
possam ser obtidas com a mais alta qualidade. Estamos 
a trabalhar em conjunto com a associação Lusicanna, de 
produtores de cânhamo, para garantir que os agriculto-
res sejam apoiados, técnica e financeiramente. Nunca é 
demais salientar que este cultivo, ajudará a regenerar e 
limpar o solo, sem consumir herbicidas, pesticidas e uti-
lizando muito menos água do que outras culturas con-
vencionais. Por fim é importante salientar que a Cânha-
mor só comprará e transformará cânhamo biológico.

 
Obrigado Elad pela partilha destas novidades que de 

certo irão constituir um ponto de viragem no renascer 
da cultura do cânhamo nos campos portugueses e será 
uma peça essencial no relançar da indústria do cânhamo 
em Portugal!

12
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Palestra
Da semente ao bloco

 Elad Kaspin Cânhamor

 Hugo Monteiro Lusicanna

A apresentação irá revelar as mo-
tivações e desafios da empreitada 
de criação de uma nova indústria do 
Cânhamo em Portugal. Serão parti-
lhadas informações sobre o proces-
so de desenvolvimento de blocos de 
cânhamo 100% naturais e de alto 
desempenho. Será apresentada a 
nova e primeira fábrica de proces-
samento de cânhamo em Portugal, 
a ser inaugurada no verão de 2023.

ELAD KASPIN
Elad Kaspin, 35,  
deixou Israel aos 22 anos  
após o exército, em busca  
de alternativas de vida.  

Comprou terreno e mudou-se para o Alentejo  
em 2014. Com experiência em engenharia  
de software, construção natural e vários projetos 
em todo o mundo, Elad cofundou a Cânhamor  
Hemp Blocks em 2020, a primeira e única fábrica  
de Hemp Blocks em Portugal.

HUGO MONTEIRO
Produtor de plantas aromáticas 
e medicinais em modo biológico 
desde 2015. Em 2018 iniciou a 
produção de cânhamo industrial 

no Alentejo. No mesmo ano foi membro fundador 
da Lusicanna. Em 2021 foi alvo de uma denúncia 
por parte da DGAV que resultou na destruição da 
plantação e apreensão de todos os equipamentos. 
Continua arguido, acusado injustamente de tráfico 
de estupefacientes.

Sábado    19 Nov 2022
Patrocinado por: Cânhamor

17:00h

Procuramos parcerias com novos produtores
Com a primeira fábrica da Cânhamor já em produção, a procura de blocos de cânhamo  
é maior do que a capacidade de produção atual, por isso, em 2023 a Cânhamor irá expandir  
a sua fábrica, planeando o processamento de cerca de uma tonelada e meia de palha  
de cânhamo por hora. Para tal, serão necessários cerca de mil hectares de cânhamo para 
abastecer a fábrica. O objetivo da parceria Lusicanna/Cânhamor é oferecer aos produtores 
aconselhamento técnico e a garantia da venda da produção, beneficiando o seu negócio  
e a natureza. Saiba mais em canhamorhemp.com

HEMP MEETING
Cooperativa de produtores
de cânhamo de Portugal

14



A SensiHemp está a assumir um 
papel de destaque e pioneiris-
mo enquanto marca de roupa 

de cânhamo produzida em Portugal, 
desde o fio ao tecido e à confecção das 
peças, sem esquecer a tinturaria. Esti-
vemos 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 ecos-
sistema  inovador na indústria têxtil. 

Tendo quase duas décadas de expe-
riência, como caracterizas o  estado 
da indústria da moda no mundo?
A indústria da moda é uma das maio-
res e mais intensivas indústrias hu-
manas 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 trabalha-
dores enfrentam desigualdade so-
cial, ambientes perigosos, colocando 
diariamente em risco sua saúde e até 
a vida. As pessoas ainda morrem re-
gularmente em incêndios, acidentes 
ou envenenamento em fábricas. Em-
bora os salários tenham aumentado 
em alguns países onde o vestuário é 
produzido, muitas pessoas na cadeia 
de suprimentos ainda ganham muito 
pouco e lutam para pagar as necessi-
dades mais básicas da vida. As mu-
lheres no sector têxtil sofrem com a 
desigualdade salarial, muitas vezes 
enfrentam assédio sexual e violên-
cia no local de trabalho. Todos esses 
problemas ressaltam a necessidade 
de repensar drasticamente como 
todo o sistema funciona. Acredito 
que, com mudanças sistémicas e es-
truturais, a indústria global da moda 
pode tirar milhões de pessoas da po-
breza e proporcionar-lhes meios de 
subsistência dignos.

O que é isso de greenwashing e de que 
forma é que a SensiHemp pretende 
realmente contrariar a lógica produ-
tiva da indústria têxtil?
O tema da sustentabilidade ganhou 
popularidade nos últimos anos e 
com a nova estratégia da União Eu-
ropeia para a indústria têxtil  o green-

washing disparou. No têxtil, muitas 
vezes é difícil  discernir as marcas 
que estão verdadeiramente com-
prometidas com a sustentabilidade e 
aquelas que a usam apenas como es-
tratégia de marketing, sem realmente 
abraçar esses valores, por isso é ne-
cessária mais transparência. A sus-
tentabilidade assenta em três pilares 
fundamentais: factor ambiental, so-
cial e económico. As marcas alegam 
seguir as leis ambientais e laborais, 
mas usam empresas subcontratadas, 
diminuindo  assim a transparência 
e dificultando a responsabilização 
por eventuais violações, ou alegam 
a utilização de materiais sustentá-
veis. Contudo, deslocam a produção 
para países longínquos, onde as leis 
laborais e ambientais são quase ine-
xistentes, aumentando assim os seus 

lucros, sem realmente pensar nas 
pessoas e no planeta. Outras fazem 
propagandas de que são sustentáveis 
e éticas, que pagam um salário-mí-
nimo aos seus empregados e não 
usam mão de obra infantil, mas, na 
verdade, só estão a cumprir a lei em 
vigor porque são obrigados. Na Sen-
siHemp 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 produtos 
com ética e consciência e desen-
volver soluções inovadoras e rege-
nerativas, que permitam vencer os 
desafios actuais da indústria têxtil. 
Acreditamos verdadeiramente que o 
cânhamo é uma solução.

Um dos lemas da SensiHemp é tra-
balhar o mais possível a nível local. 
Como o fazem?
Contamos com a colaboração de 
artesãos e costureiras portuguesas 
para cumprir o objectivo de preser-
var 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 fabrico tra-
balhem entre si, obtendo assim im-
portantes sinergias e promovendo 
uma verdadeira economia circular. 
Também recorremos a métodos com 
baixo impacto ambiental, tais como 
os tingimentos naturais, desenvol-
vidos a partir de plantas, raízes e 
minerais,  isentos de químicos e que 
requerem menos água.

O CÂNHAMO AO SERVIÇO DA SUSTENTABILIDADE

MARCA PORTUGUESA 
DE ROUPA DE CÂNHAMO 
VENCE PRÉMIO DE MELHOR 
PRODUTO DE INOVAÇÃO
A SensiHemp esteve presente na feira 
internacional CBD Hemp Business Fair que 
se realizou em Barcelona nos passados dias 
7, 8 e 9 de Outubro e trouxe para casa o 
prémio de melhor produto de inovação com 
as suas t-shirts de cânhamo tingidas com 
cascas de cebola. «Esta t-shirt é a natureza 
personificada». É assim que a fundadora do 
projeto Sensihemp, Marta Vinhas, descreve 
o produto vencedor, uma t-shirt feita com 
cânhamo e tingida com casca de cebola 
através do processo BioTint. «Este processo 
inovador recolhe resíduos orgânicos de 
produtores locais e transforma em tinta, 
contribuindo assim para a economia circular».

MADE IN PORTUGAL

FAIR TRADE

VEGAN

AMIGA DO PLANETA

AVENIDA DOS PESCADORES Nº205 4490-013 PÓVOA DE VARZIM

SOMOS A  PR IME IRA  MARCA  DE  MODA PORTUGUESA  
CUJA MISSÃO É DEMOCRATIZAR O USO DA FIBRA DE CÂNHAMO, PRESERVAR E VALORIZAR TÉCNICAS ARTESANAIS TEXTEIS

 
WWW.SENS IHEMP . P T  

B2C - B2B
WHITE LABEL 
MERCHANDISING

CONTACTO: hello@sensihemp.pt
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Jorgen Hempel é um dinamarquês de 86 anos, cuja 
presença elevou o encontro nesta pequena aldeia de 
Seidões a uma atmosfera de universalidade, transmi-

tindo a cada participante um espírito de missão na divul-
gação da construção com cânhamo.

A vida profissional deste homem, fluente em Dina-
marquês, Inglês, Francês, Sueco, Alemão e Italiano, co-
meçou nos anos 50 do século XX, no sector da pintura 
de navios, dando continuidade e ampliando um negócio 
de família, fundado em 1915. 

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

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

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

Em 2011, como súmula de uma vida profícua e de 
conhecimento enciclopédico teórico e prático, fundou 
a Hemp Eco Systems Group, uma organização que tem 
como vocação construir uma rede internacional, para 

promover o uso de biomateriais na construção e isola-
mento, bem como assessorar governos, instituições e 
empresas em renovação energética.

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

Tony Läderach, Greg Kheel e Jorgen Hempel

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

A EQUIPA DA HEMP ECO SYSTEMS

The Hemplime 
Handbook 
medicinal

Tony Läderach é, juntamente com Jorgen Hempel, co-autor  do livro The hempLime 
HandBook, um manual que demorou cerca de 3 anos a finalizar. Trata-se de um livro 
técnico, com a  síntese do potencial desta técnica construtiva e da experiência e saber 
consolidado pela HES. Este livro dá-nos as Boas-vindas ao mundo da Construção Natural, 
e assenta na obra já feita em várias partes do mundo e em inúmeros estudos técnicos.
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DADOS PRINCIPAIS VEGETAÇÃO FLORAÇÃO COLHEITA

A Big Bud Regular resulta dos esforços de
reprodução levados a cabo nos anos 80,
combinando as variedades Northern Lights,
Skunk #1, e Afghani #1. Esta variedade 85%
indica é conhecida por gerar grandes 
quantidades de fl ores altamente relaxantes.

O perfi l dos terpenos e o sabor produzem
uma combinação distinta, composta por
notas telúricas e amadeiradas, além de
uma pitada adocicada.

As nossas experiências com a Big Bud têm
sido relaxantes, o que está provavelmente
relacionado com a presença de mirceno
neste perfi l. Fiel à sua forte linhagem indica,
a Big Bud é uma estirpe com a qual podes
relaxar.  

Conhecida por gerar grandes quantidades de fl ores
extremamente relaxantes, a Big Bud é uma excelente

escolha para cultivadores de todos os níveis!
Visita o relatório detalhado no nosso blog:

Big Bud Regular

Northern Lights x

Skunk #1 x

Afghani

Indoor

98 dias

Sensi Seeds

35 dias

Mistura de Lava BAC

6.2

1.3

18/6 horas

23°C

21°C

65%

Bio Grow

Hormonas Enraizantes

Nenhum

63 dias

Mistura de Lava BAC

6.5

0.8

12/12 horas

23°C

21°C

52%

Flor Biológica

Nenhum

Nenhum

93 cm

15

22/09/2021

95 g

25.32 %

98 dias

   

SENSISEEDS.COM
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Barney’s Souvenirs BV  |  Haarlemmerstraat 98, 1013 EW Amsterdam  |   Inquérito de Venda grossista: +31 204 117 249 |  info@barneysfarm.com

BISCOTTI MINTZ STRAWBERRY CHEESECAKE AUTOLEMON TREEMIMOSA X ORANGE PUNCH

RUNTZ X LAYER CAKE BANANA PUNCHMIMOSA X ORANGE PUNCH AUTO KUSH MINTZ

GELATO
#45

Novidade

www.barneysfarm.COMEncontre o revendedor ou grossista mais perto de si

COLEÇÃO CALI
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Programa

Patrocinado por: CÂNHAMOR Patrocinado por: CANNA

Livre acesso à cannabis

11:30h

MARIA JOÃO REZENDE
Enfermeira,
Movimento Mães pela Canábis

PAULA MOTA
Advogada,
Movimento Mães pela Canábis

Cultivo de cânhamo industrial
na Península Ibérica

11:45h

GERARDO MOREDA
Agrónomo, Celtic Hemp

Do cânhamo industrial
à cannabis medicinal

12:30h

FLAVIEN CASAL
Agricultor e consultor

Cannabis sativa e a construção 
do Movimento de Mães Cultivadoras
entre Brasil e Portugal

ADRIANA RIBEIRO
Famacêutica, Sociedade Brasileira
de Estudos da Cannabis Sativa

12:15h

Ativação de canabinóides: 
Descarboxilação

ANDREA PROPERZI
Químico, Fundação Canna

15:30h

Noções básicas
de auto-cultivo de cannabis

JOÃO XABREGAS
Activista

16:15h

Fabrico caseiro de óleo de cannabis
SIMÓN PARDO DE DONLEBÚN

Historiador

17:00h

Cannabis digital

17:45h

AFONSO MACHADO 
Consultor Digital e Empreendedor, Tabu

MIGUEL MAXIMIANO
Gestor e Empreendedor, Tabu

Unidade de transformação de Cânhamo:
Linha de decorticação Hemp-Act

13:15h

PIERRE AMADIEU
Investigador, Hemp-Act

Modulação do Sistema
Endocanabinóide nas Perturbações
do Espectro do Autismo

13:00h

SORAIA TOMÁS, Enfermeira
Presidente, APCANNA, Associação
Portuguesa de Informação sobre Canábis

Da semente ao bloco

17:00h

ELAD KASPIN
Director, Cânhamor

HUGO MONTEIRO
Consultor, Lusicanna

Projectar em cânhamo
15:30h

FRANCISCO ADÃO DA FONSECA
Arquitecto, Pedrêz

Mesa Redonda:
Construção Natural e Vernacular

17:45h

JACINTO RODRIGUES, Arquitecto

Membro Fundador, HES Hemp Eco Systems
JORGEN HEMPEL

Construir com cânhamo 
na região do Mediterrâneo.
Uma introdução prático-científica

16:15h

MONIKA BRÜMMER
Arquitecta, Cannatektum

11:30h

Abertura Cannadouro Hemp Meeting
JOÃO CARVALHO

Historiador
Director Cannadouro

Sábado  19 Nov 2022

HEMP MEETING

Domingo  20 Nov 2022

CONFERÊNCIAS

Este ano dedicamos o primeiro dia das conferências 
exclusivamente ao cânhamo agro-industrial para criar 
um novo evento a que chamamos Cannadouro 
Hemp Meeting, um dia de palestras com confe-
rencistas internacionais dentro da fileira do cânhamo.
A utilização do cânhamo na eco-construção 
é o tema escolhido para esta 1.ª edição.
Em Portugal o cânhamo na construção já represen-
ta um movimento com alguma expressão, que inclui 
um experiente gabinete de arquitectura e projecto 
com cânhamo (Pedrêz), empresas que prestam 
serviços de empreitada com cânhamo e cal (HES 
Portugal) e uma fábrica de blocos de cânhamo, que 
em breve atingirá uma escala verdadeiramente in-
dustrial, o patrocinador deste ano, a Cânhamor.
Os objectivos do Cannadouro Hemp Meeting 
são os seguintes: 
Relançar o cultivo e as actividades relacionadas 
com o aproveitamento da fibra, palha, sementes e 
biomassa de cânhamo.
Fornecer os conhecimentos básicos para a criação 
de projectos de cultivo, transformação e aprovei-
tamento de cânhamo industrial.
Informar acerca das propriedades e técnicas bá-
sicas do fabrico de argamassa de cânhamo e seu 
potencial construtivo.

CONFERÊNCIAS

Só existe uma cannabis
No segundo dia das Conferências Cannadouro, como 
tem sido comum em todas as edições anteriores, 
as palestras que apresentamos irão abordar a uti-
lização da cannabis a nível terapêutico, medicinal e 
recreativa, de uma forma aberta e sem quaisquer 
preconceitos.
Face à impossibilidade real de acesso à canna-
bis medicinal por parte de milhares de pacientes, 
apesar da sua legalização em Portugal desde 2018, 
iremos apresentar o Movimento Mães pela Canábis, 
que está a iniciar a luta pelo “Livre acesso à 
Cannabis”.
Como forma de proporcionar auto-suficiência e livre 
acesso à cannabis apresentaremos, em claro gesto 
de desobediência civil, palestras sobre o auto-cul-
tivo de cannabis e a produção caseira de óleos de 
cannabis.

Conferências

Música

Bilheteira

Food & Bar

Vape Lounge

Exposições

Zona Comercial

CONFERÊNCIAS
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Queres juntar-te à nossa família
e abrir um franchising CBWEED? Contacta-nos!

Graças ao Growers Department plantamos, cultivamos e colhemos as nossas
plantas de cannabis legal, controlando 100% da produção das nossas flores.

info@cbweed.pt / franchise@cbweed.pt
Número para informações sobre o franchising +351 96 272 49 81
Número para informações gerais +351 92 659 98 99

Temos um catálogo de mais de 150 produtos derivados de cânhamo,
não apenas flores, mas óleos de CBD, produtos alimentares, petcare,

bebidas e uma linha completa de produtos cosméticos.

Em quatro anos
a CBWEED abriu
90 lojas em toda a Europa,
20 das quais só em Portugal.
O nosso segredo?
Temos pelo menos dois!

cbweed_portugal
Cbweed Portugal

Albufeira
Alvalade
Alverca

Amadora The Hood

Braga
Cascais

Carcavelos
Ericeira

Leiria
Lisbon

Lisbon Anjos

Lisbon Telheiras

Lisbon Cais Do Sodré

Lisbon Campo De Ourique

Loures
Madeira

Matosinhos
Porto Campus S. João

Sacavém
Torres Novas

MÚSICA | PROGRAMAÇÃO

DJ BISTEK TOE
Com um estilo electro cumbia 
numa fusão de linguagens ao longo 
do set, transportando o ouvinte 
ao desconhecido e inesperado, 
acabando por ser guiado pelos 
ritmos de raiz tradicional, será 
ao som do DJ/produtor chamado 
Bistek Toe. Músico e produtor com 
contributo em vários projectos 
nacionais como OliveTreeDance, 
TILL SUNDAY PIRATE, 
Synaesthetic Magic, Lagarto,  
Blasted Mechanism e Retimbrar, 
Renato Oliveira traz a sua última 
produção com um set de Groove  
de Cumbia electrónica, assinado 
com o nome BISTEK TOE. Recheado 
de sonoridades da Colômbia, 
Venezuela, Brasil e Peru, o set 
combina os ambientes electrónicos 
psicadélicos com um tempero de 
strobs que criam magia na sua 
expressão da world Music fusão.

NOMAD EMBASSY 
SOUND SYSTEM 
Nasce da união entre dois amantes 
da cultura Dub que se propuseram 
criar um sistema de som inspirado 
na cultura jamaicana dos anos 50, 
através do Roots, Steppa e Dub.  
O principal objetivo do movimento 
Nomad Embassy é consciencializar 
e atrair os jovens através da música, 
para a cultura “Sound System”  
e “Reggae”, para que possam 
expandir a sua energia pela música!

18:00 – 20:00
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HARD CLUB
Este ano em parceria com os NOMAD EMBASSY 
e com o artista TILL SUNDAY PIRATE (Renato Oliveira)
realizamos a CANNADOURO AFTER PARTY: 
um evento com música tribal ao vivo 
junto com a magia do DUB!
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Pulseiras.pdf   1   06/10/2022   23:38Os portadores da pulseira da feira poderão adquirir o bilhete pelo valor da pré-compra

01:00 – 07:00

CANNADOURO
AFTER PARTY

Sábado 19 Nov 2022

11:00 – 18:00
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MÚSICA | PROGRAMAÇÃO

11:00 – 13:30

MEIRELES DJ SET 
13:30 – 15:00

UKDD DJ SET 
15:00 – 16:20

2 P'S DJ SET 

Domingo 20 Nov 2022

A CAIXA CARTÃO COLLECTIVE   
é um grupo de artistas e profissionais de 
diversas áreas, para quem a união e paixão  
pela criação deu forma a uma  organização  
em formato de editora e plataforma de 
lançamento para novos talentos.
Caracterizado pela diversidade de géneros  
e competências dos seus membros,  
o coletivo que teve origem na Maia há cerca  
de 7 anos procura, cada vez mais, dinamizar  
as vertentes artísticas e criar as condições 
para que cada artista possa ir ainda mais  
longe e encontrar recursos para elevar  
e apresentar as suas obras.
A Caixa Cartão, que já marcou presença  
na edição de 2021 da Cannadouro, aproveita 
este ano para anunciar os seus mais recentes 
membros, o rapper portuense BIG JONY  
e o mais jovem do grupo Meireles, ambos 
nomes que tem vindo a dar que falar no 
panorama da nova escola nacional.

BIG JONY, um dos nomes mais promissores 
do hip-hop oriundo da cidade do Porto, já com 
um contrato com a Universal Music Portugal, 
e tem conseguido salas cheias onde toca.

4:20

16:20 – 18:00

CONCERTO BIG JONY  

ENTREGA DE PRÉMIOS 2021
 . Melhor Stand
. Melhor Produto Cannabis
. Melhor Produto Cânhamo 

18:00 – 20:00

PEDRA DJ SET

28



DICAS DE AJUDA
Variedade feminizada com um grande 
crescimento e desenvolvimento.

NOME: DOSIDOS by Kannabia
ESPÉCIE: HÍBRIDO COM INDICA DOMINANTE
CRUZAMENTOS: GIRL SCOUT COOKIES X OG KUSH
EFEITO: RELAXANTE
THC: 19%

Recomendamos 1 ou 2 transplantes para 
obter todo o seu potencial (começa em 
vaso pequeno).

Ramos com muita folhagem, que na 
última etapa da floração  surpreenderão 
com um lindo arco-iris.

Muito boa adaptação à humidade.

Não requer cuidados especiais. Utilizar um 
bom substrato  é fundamental para que 
tenha todos os nutrientes necessários.

Atenção aos fertilizantes, é preferível 
menos do que mais.

Devido à sua grande folhagem, é 
recomendável dar uma vista de olhos 
diária, uma vez que sobretudo em exterior 
é uma delícia para animais.

Os seus terpenos com odor a  caramelo 
são doces, potentes e aveludados.

Flores muito duras e repletas de resina 
(irás desfrutar muito na manicure!).

Variedade adequada para ser cultivada 
fora de época.

As nossas sementes são artigos de colecção e exclusivamente para venda a adultos.  Não são variedades comerciais nem um produto agrícola. A sua germinação e cultivo são proibidas. A Kannabia Seed 
Company não se responsabiliza por qualquer uso ilícito que terceiros possam fazer. De acordo com o artigo 1.1 da Convenção Única sobre Estupefacientes de 1961, as sementes de cannabis não são por si só 
uma substância narcótica; no entanto, em alguns países a sua posse é proibida. Os compradores devem-se informar sobre a legislação vigente no seu país.

Semente

Sementes

Sementes

SEMENTE
DE BÓNUS DE
OFERTA



Tropicanna Poison 
XL Auto®SWS95

Gorilla Sherbet
F1 Fast Version®SWS98
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Sweet Zenzation 
XL Auto®SWS100

Nova colecção 2022

XL em tudo: produção, sabor, 
efeito e aroma

Zkittlez à americana! XL, alto 
THC e flores densas

A Cookies que alcança até 23% de 
THC em tempo recorde

Sweet Seeds S.L. C/ Reverendo José María Pinazo 9 · 46020 · Valencia · Espanha 
+34 963 890 403 · ATACADISTAS: +34 963 473 730 / +34 963 404 289 · info@sweetseeds.es

Sementes de aficionado. Proibida a venda a menores de 18 anos. Sementes para uso exclusivo de coleccionismo ou souvenir. Está proibida a sua germinação. Não são 
para uso agrícola. Consulte a legislação vigente sobre canábis no seu lugar de residência. Sweet Seeds S.L. não é responsável por qualquer uso ilícito que terceiros possam 
praticar com estas sementes.

AS ÚNICAS SEMENTES ORIGINAIS E GARANTIDAS POR SWEET SEEDS® SÃO AS QUE SE VENDEM NA SUA EMBALAGEM ORIGINAL Distribuidor Oficial:

www.cognoscitiva.es/pt/
www.sweetseeds.com

Sempre que faço uma pausa nos meus cultivos, pouco tarda até ficar ansioso por 
voltar às germinações. Mesmo muito antes de terminar o meu stock. Desta vez, o 
stock estava a tornar-se escasso e, para mim, as variedades autoflorescentes são a 
primeira escolha quando começo do zero e me convém colher tão rápido quanto 
possível. Coincidentemente, recebi algumas sementes da nova Sweet Mimosa XL 
Auto® (SWS94), uma linhagem autoflorescente de 4ª geração recentemente lançada 

pela Sweet Seeds®.

A Aventura Começa
Para o meu armário de cultivo de 1 m2, decidi utilizar 9 plantas em vasos de 11 litros. 
Utilizei 10 sementes, por precaução, mas todas elas germinaram. Para a fase de 
floração utilizei um substrato rico em nutrientes, ao qual adicionei 10% de perlite, 
5% de húmus de minhoca e 50 gramas de guano de morcego em pó por planta. 
Depois de transplantar as plantas para os vasos finais, coloquei-as sob HPS de 600w. 
Ainda gosto de usar a iluminação HPS quando cultivo no pico do Inverno, uma vez 

que as lâmpadas de sódio de alta pressão produzem calor suficiente para 
compensar as noites frias.

Cores Belas, Aromas Doces
Por volta do 34º dia após o aparecimento dos 

cotilédones, os pistilos começaram a amontoar-
se para formar as primeiras flores. Esta Sweet Mimosa 

XL Auto® estica-se muito nas primeiras semanas de floração. 
As plantas passaram de 20 cm de altura, para cerca de 60 cm em 

apenas 15 dias.  Por volta do 45º dia, era tempo de lhes dar fertilizante de 
floração, uma vez que as plantas já haviam consumido a maior parte 

dos nutrientes presentes no substrato. E, uma semana mais 
tarde, outra dose de fertilizante, bem como CalMag, apenas 
para ter a certeza de que têm tudo o que precisam nesta fase 

crítica da floração.

Colheita de Sweet Mimosa XL Auto®
Com a gama XL Auto da colecção genética da Sweet 

Seeds® o cultivador pode contar sempre com colheitas 
abundantes. Algo que voltei a confirmar com esta linda 
variedade. A altura final das plantas foi de 90-105 cm e 

todas elas desenvolveram múltiplos ramos laterais com flores densas.
Foram colhidas exactamente 65 dias após o aparecimento dos cotilédones, 

com flores grandes e compactas, totalmente cobertas de tricomas, mesmo 
nas folhas circundantes. Durante a colheita, toda a casa foi 

inundada com aromas incríveis.
As flores secaram durante 12 dias e foram para os frascos de vidro. Sweet 

Mimosa XL Auto® permite uma boa produção. Obtive entre 35 gr e 45 gr por 
planta, um total de 375 gr de flores resinosas das 9 plantas.

Saborear a Glória
Na verdade, é muito fácil explicar quão agradável é fumar e vaporizar esta delicia. 
A Sweet Mimosa XL Auto® revela notas de fruta e sabores cítricos. Em seguida, o 

fundo terroso sobressai. Mas os aromas cítricos permanecem na boca durante 
alguns minutos, produzindo uma sensação surpreendentemente 

fresca. Muitos utilizadores de canábis medicinal podem 
beneficiar dos efeitos desta variedade. Esta jóia da colecção 
genética da Sweet Seeds® tem um efeito alegre e estimula 

a imaginação e a criatividade. Uma variedade autoflorescente que 
qualquer cultivador de canábis deve experimentar pelo menos uma vez. 

Doces fumos!

Sweet Mimosa XL Auto®                    Texto: Tommy L. Gomez, fotos: Sweet Seeds®
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Com o surgimento de redes so-
ciais mais modernas nos últimos 
10 anos, os fóruns de discussão 

online transformaram-se em locais 
de culto. Um antro de especialistas e 
mestres da arte, até “gurus”, à dispo-
sição de qualquer recém interessa-
do pela temática em questão, todos 
eles entusiastas, neste caso, da nossa 
querida planta de canábis.

Só por este motivo, estamos con-
victos de que estes canais de comu-
nicação têm tudo para prosperar 
a longo prazo. Mas há muito mais 
além disto. Um fórum canábico 
como o fórum Tricomaria, permite 
a partilha de diários de cultivo em 
vários posts dentro de um tópico, 
em que todos podem participar para 
aconselhar o autor do tópico, pe-
dir-lhe conselhos e, como frequen-
temente sucede, congratulá-lo por 
uma deliciosa e abundante colheita.

Na privacidade de um fórum em 
que, de momento e até o tão espera-
do e inevitável dia em que as leis se 
tornarem mais permissivas, os diá-
rios de cultivo estão apenas visíveis 
para utilizadores registados. Seja 
como for, e porque não só de culti-
vadores se faz o fórum Tricomaria, 
qualquer interessado nas mais di-
versas temáticas relacionadas com 
a planta de canábis, são igualmente 
bem vindos ao nosso fórum.

Em Portugal a história dos fóruns 
canábicos iniciou-se nos inícios do 

milénio, no ano de 2003, há quase 
duas décadas atrás, com a fundação 
do saudoso Horta da Couve. Com 
uma curta interrupção pelo cami-
nho, chegou ao ano de 2009, data 
em que se extinguiu em definitivo. 
Daí até 2013, o local virtual de en-
contro dos amantes de canábis em 
Portugal, passou a ser em “terri-
tório” espanhol, no CannabisCafe, 
num sub-fórum chamado “Cultivo 
em Portugal” (que continua a existir), 
que os administradores do mítico 
fórum espanhol amavelmente nos 
concedeu.

Chegámos então a 5 de Novembro 
de 2013, data da fundação do fórum 
Tricomaria, por um grupo de amigos 
com gostos canábicos em comum. 
Hoje, com mais de 1000 utilizadores 
registados, contamos com cerca de 
20000 mensagens publicadas, em 
1400 tópicos diferentes, distribuídos 
pelas várias secções (sub-fóruns) do 
nosso querido fórum. Marcámos 
presença, com stand, em alguns even-
tos canábicos, como por exemplo na 
ExpoCáñamo Sevilha, em 2015.

Temos o orgulho de ter organi-
zado a primeira cup canábica com 
troféus, prémios e patrocinadores, 
realizada em Portugal. Falamos da 
Portugal Weed Masters, celebrada 
(até ao momento) a cada 4 anos. A pri-
meira edição foi em 2014, a segunda 
edição em 2018 e a terceira edição foi 
há bem pouco tempo, em Outubro de 

2022. Poderemos ler um artigo sobre 
o evento na próxima edição (Dezem-
bro) da CannaDouro Magazine.

Temos também o orgulho de cons-
tituir parcerias com marcas impor-
tantes do sector que nos apoiam, tais 
como Barney’s Farm, Sweet Seeds 
ou Edabea. Tem sido um percurso 
árduo até aqui mas acreditamos que 
num cenário legal mais permissivo 
poderemos desempenhar um papel 
preponderante no que à educação  
do canabicultor auto-cultivador diz 
respeito.

Equipa Tricomaria

WWW.TRICOMARIA.COM

Informar é prevenir, 
penalizar é remediar
O fórum Tricomaria é para todos, 
cultivadores ou “apenas” amantes 
da planta de canábis. Contamos 
com a vossa participação e ajuda 
deixando aqui este convite 
ao registo no fórum. 
Caso surja alguma dificuldade 
no registo, basta enviar email para 
tricomariaforum@gmail.com 
informando acerca de qual 
o nickname pretendido. 
Activismo, notícias, 
filosofia 100% anti-tráfico, 
investigação científica 
a nível médico, receitas 
de culinária canábica, 
quase tudo merece 
um espaço neste fórum 
que convida às mais 
acesas tertúlias.
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Agora APTUS está mais perto
de si em Portugal

Estamos no Stand N03-N04 em Cannadouro,
nos dias 19 e 20 de Novembro



Uma strain 
com sabor 
a Vinho 
do Porto
A Jah Seeds lançou uma nova strain 
chamada RED OPORTO WINE. 
Para sabermos mais sobre esta beldade 
púrpura, falámos com Cristiano Fraga, 
responsável pelo banco de sementes 
da Jah e um dos mais conceituados breeders, 
que desenvolve a sua actividade 
em Espanha há mais de 15 anos.

Entrevista de João Carvalho

regulares, pois para criar novas variedades apenas é 
possível fazê-lo com machos e com sementes regulares, 
porque para criar realmente algo novo temos de ter ma-
chos no processo. Primeiro, escolhemos os machos e de 
seguida as fêmeas. O melhor é ter 4 plantas de 4 fontes ge-
néticas bastante diferentes (de preferência testadas várias 
vezes). Vamos chamar F1 e F2 às fêmeas e M1 e M2 aos 
machos. Depois de escolher dois ma-
chos e duas fêmeas, misturamos uma 
planta fêmea (F1) com a outra planta 
macho (M1), para fazer as respectivas 
sementes, e guardamos os elementos 
genéticos (plantas) que se utilizaram 
como pai e mãe. Das sementes obtidas, 
seleccionamos os machos que tenham 
os rasgos genéticos que queremos 
que sejam predominantes na nova 
strain, sejam eles mais parecidos com a mãe ou com o 
pai. Quando misturamos genéticas, temos de ter um 
objectivo pré-concebido, saber qual é o nosso objectivo. 
Tendo escolhido o elemento, ou vários, com que que-
remos trabalhar - que em muitos casos são 2 ou 3 ou 
até mais -, iremos descartar sucessivamente as plantas 
que demonstrem qualquer tipo de stress. Este processo 

exige bastante tempo, até se poder afirmar que deter-
minada planta tem determinadas características sempre 
estáveis, devido a um grande trabalho de estabilização e 
testes sucessivos. Depois de termos, por fim, escolhido 
um elemento macho com as características que procu-
ramos, germinamos de novo as sementes provenientes 
do outro casal macho fêmea (F2-M2), mas agora o tra-

balho é procurar uma fêmea que pos-
sua esses rasgos, se queremos seguir 
com os rasgos apenas do pai, seja ter-
penos, seja cores, seja níveis de THC/
CBD/CBG, etc.. Se queremos aportar 
apenas rasgos ou características do 
pai, teremos que procurar um tipo de 
fêmea. Se queremos reforçar os ras-
gos ou características do pai, teremos 
que procurar outro tipo de fêmea. 

E se queremos uma coisa realmente nova, teremos que 
procurar algo que não apareça nem no pai, nem na mãe, 
nem nos quatro avós de onde começámos o trabalho, se-
jam as 2 fêmeas e os 2 machos, mas claro, seguindo a li-
nha do fim a que se quer chegar. Trata-se de um caminho 
meticuloso, que depende de vários processos consecuti-
vos, quando realmente se quer fazer algo novo.
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“É uma dedicatória 
à cidade 

onde comecei 
o meu percurso 

canábico.”
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Há quanto tempo criaste a Jah Seeds?
A Jah Seeds é um projecto com mais de 15 anos de de-
senvolvimento, iniciado em 2008, quando vivia entre 
Bilbao e Barcelona, e oficializado em 2013, com a aber-
tura da Jah Seeds Sl. Nesse ano começámos o trabalho 
de breeding mais sério, ou seja, de cruzamento e fabrico 
de sementes, dando início à criação de novas variedades, 
bem como de testes consecutivos e trabalhos de estabi-
lização destas strains, até ser possível atingir o que hoje 
apresentamos: uma extensa gama de variedades, com di-
versos sabores e características, que são as nossas mães, 
e a partir das quais trabalhamos toda a nossa genética. 
Muitas das nossas variedades base têm mais de 20 pré-
mios, recebidos em Espanha, Holanda, Itália e Suíça, en-
tre outros países.

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

curso canábico. Surgiu devido ao aparecimento simultâ-
neo de várias cepas púrpura (algumas europeias, outras 
norte-americanas) ou cepas cor de vinho, púrpuras e até 
cor de rosa , e pelo facto de a Jah Seeds ter um patrimó-
nio genético de raças com muito açúcar e sabor muito 
doce. No desenvolvimento do nosso trabalho de bree-
ding e cross descobrimos que entre os elementos que 
se destacavam tinham um sabor a moscatel (uva). Toda 
esta junção de elementos foi o que levou à criação do 
nosso velho vinho do Porto canábico. 

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

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

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

Podemos dizer que esta variedade foi desenvolvida 
desde 2000, se olharmos para o avô, que é o “Flavius 
horrendus”, desenvolvido entre 2000 e 2002. Esta va-
riedade foi trabalhada (remasterizada e estabilizada) 
para chegar a este nome em 2018. De uma forma resu-
mida, algo que muitas vezes demora, no mínimo, dois 
anos a conseguir, isto tendo a sorte de os parentais gené-
ticos encaixarem bem e não haver teores de hermafrodi-
tismo, esterilidade etc.

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

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

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

O processo de breeding que vou referir apenas trata de 
como criar uma “strain regular”, pois a obtenção de semen-
tes feminizadas e automáticas baseia-se no mesmo pro-
cesso, com poucas diferenças. Eu optei pelas sementes 

GENÉTICA
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Os Anos 20 do século XXI são sinónimo de digital e 
não se pode deixar de associar esta época à luta pelo 
desenvolvimento da Cultura Canábica, que é cada vez 

mais influente, ao mesmo tempo que tem vindo a prospe-
rar em diversos países. A Canábis coincide, neste período, 
com todas as tecnologias e canais online de comunicação 
mais avançados que existiram na História da Humanidade. 
Torna-se, portanto, imprescindível utilizar todos os meios e 
ferramentas digitais à disposição, para que a educação so-
bre esta planta tão especial chegue a mais pessoas, de for-
ma mais eficiente e, principalmente, com confiança. Há que 
abrir mentalidades e demonstrar que a Canábis é positiva 
e pode muito bem conviver com a sociedade. 
Melhor ainda: pode modernizá-la e melhorar 
a qualidade de vida de milhões de pessoas. 
Visto que estamos ligados digitalmente, ve-
jo-me, assim, obrigado a considerar as redes 
sociais como a ferramenta mais marcante e 
aliada para a informação, desmistificação e 
educação canábica – educação esta que ain-
da está longe dos níveis ideais. Vagueando um pouco, ain-
da falta a muita gente saber que é possível construir casas, 
roupa, papel e combustível de Canábis, por exemplo. Pode 
ajudar também desde pequenos problemas do foro psicoló-
gico como stresses diários até Doenças de Parkinson e Al-
zheimer, pelo facto de interagir unicamente com o sistema 
nervoso. É um sem fim de possibilidades.

À medida que os anos vão passando, vão sendo criadas 
mais redes sociais: umas vão morrendo por estarem dema-
siado saturadas, outras vão nascendo para irem ao encon-
tro do que o utilizador médio deseja. Este utilizador médio 
é alguém informado, desconfiado, receoso e que tem de ter 
a certeza para acreditar. É aí que a que a confiança relacio-
nal e a ciência entram em cena, inevitavelmente. Por um 
lado, a confiança, que cada vez mais se revela pessoal e se 
torna muito mais provável quando um utilizador está a vi-
sualizar alguém que dá a cara. Por outro, a ciência, que é a 
linguagem universal da certeza e que, com base em estudos 
científicos, nos permite ver padrões verdadeiros. A única 

maneira de um educador canábico não só transmitir con-
fiança na Canábis no meio digital, como também combater 
o conservadorismo e o medo é responsabilizar-se mostran-
do a cara, ao mesmo tempo que recorre à ciência e a artigos 
científicos. Isto porque, tendencialmente, o utilizador mé-
dio só acredita em fontes fidedignas. Só assim a mensagem 
e a comunicação sairão coerentes, corretas e fortalecidas. 
As pessoas procuram valor e conhecimento na internet e é 
devido a isso que as redes sociais se estão a transformar em 
motores de busca de tutoriais e conhecimento. A comuni-
dade canábica só tem de aproveitar!

Esta mensagem não é nada fácil e contém bastantes obs-
táculos ao seu sucesso – quem está nas redes sociais dentro 
desta cultura sabe bem do que falo. As redes sociais são lo-
cais digitais e como a maior parte dos locais, estes possuem 
um dono. Ora, qualquer dono ou proprietário gosta de ter 
regras dentro de sua casa e muitas vezes essas regras exis-
tem muito por causa das leis existentes (ou a falta delas) no 
país. O caso das redes sociais não é diferente e, por isso, 
existem regras criadas: as chamadas guidelines ou termos e 
condições que todos assinamos no momento da criação da 
conta (e não lemos, com tanta pressa que temos em começar 
a socializar). Hoje em dia, as publicações das redes sociais já 
não são vistas de forma cronológica, mas sim através de um 
algoritmo que é uma sequência de raciocínios e instruções 
colocadas de modo a atingir um objetivo (sim, tive de ir ver 
ao Google a definição) que é neste caso, chegar ao maior nú-
mero de pessoas. Estes algoritmos das redes sociais são ope-
rados por Inteligência Artificial, o que faz com que não se-
jam necessários humanos para verificarem se os conteúdos 
publicados nas redes estão de acordo com as políticas e ter-
mos e condições. Na maioria esmagadora das redes sociais, 
a Canábis é um tópico condicionado e imensos criadores de 
conteúdos canábicos e marcas veem os seus posts e contas 
serem censuradas e banidas por violarem guidelines e, con-
sequentemente, os seus trabalhos e projetos serem atirados 
ao lixo. Torna-se muitas vezes complicado de transmitir a 
mensagem e de contornar todas as regras impostas neste 

sentido. É um pouco triste, porque a cultura canábica é um 
tema que tem bastante potencial de se tornar viral – mas é 
algo que a comunidade canábica digital tem de aprender e 
tem aprendido a lidar.

Apesar disso, a realidade é que não há apenas pontos ne-
gativos. A experiência no geral é encantadora, porque a rea-
lidade é que a maior parte de quem distribui conhecimento 
ou produtos canábicos na internet está a ajudar pessoas 
tanto a nível de saúde mental e física, bem como a nível re-
creativo associado à diversão e ao relaxamento. É, também, 
prazeroso poder dar a cara e trabalhar por uma luta nobre 
e honrosa – todo o processo vale a pena.

O crescimento de toda a Indústria Canábica está certa-
mente relacionado com a abertura de mentalidades, desmis-
tificação e quebra de tabus associados com toda a temática 
da planta. Mais conhecimento é sinónimo de maior evolu-
ção e esse conhecimento apenas pode ser propagado com a 
beleza e eficiência das redes sociais e do mundo digital, bem 
como com a comunicação concretizada com eficácia.

Canábis Digital
por Miguel Maximiano

“ O crescimento de toda a Indústria Canábica 
está certamente relacionado com a abertura 
de mentalidades, desmistificação e quebra de tabus.”



REDUÇÃO DE DANOS  por KOSMICARE

C A N Á B I S

www.kosmicare.org
fb/akosmicare

COFINANCIADO POR

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

DOSE
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OMovimento Mães pela Canábis (MMPC), é um movi-
mento civil constituído em Portugal em maio de 2022, 
por iniciativa de Paula Mota, formada em direito e cui-

dadora da sua filha Margarida que foi diagnosticada com 
Síndrome de Dravet aos, desde então, apresentando melho-
rias significativas nos últimos anos após o uso de Canábis. 
Ao longo de sua existência, todas as partes da planta Can-
nabis tem importante histórico de uso medicinal, e assim 
como a Margarida, são vários os doentes que usufruem dos 
benefícios do uso de Canábis para aliviar e/ou tratar sinto-
mas patológicos. 

A missão do MMPC é representar e auxiliar os doentes, 
que usam a Canábis em prol da Saúde para terem maior qua-
lidade de vida. Assim, a finalidade principal é cultivar espé-
cies de Cannabis sativa (isto é, matéria-prima) necessária à 
produção de medicamento fitoterápico para fornecimento 
exclusivo aos seus associados. 

Além disso, pesquisar, informar e formar os seus mem-
bros e a sociedade sobre temas relacionados às plantas Ca-
nábicas, do ponto de vista cultural, científico, educacional, 
social, industrial, ambiental, médico e legal, e dentro do que 
permite o direito fundamental e preceito constitucional da 
liberdade de expressão (sendo assegurados o direito à in-
formação, ao debate, à ponderação dos princípios e ao con-
fronto de ideias). 

Acompanhar e denunciar quaisquer atividades de en-
tidades governamentais ou privadas, que desrespeitem os 
direitos humanos dos cidadãos que façam uso de Canábis 
tendo por base o seu direito constitucional à saúde e quali-
dade de vida. 

Evitar perigo para a saúde e vida das pessoas que usam 
Canábis Medicinal, inerentes ao mercado ilegal, por meio 
de atividades destinadas à redução de danos e riscos asso-
ciados ao seu uso. 

Promover o desenvolvimento do espírito de cooperação e 
solidariedade; orientação e interface junto a órgãos públicos, 
visando alterar e desconstruir a perceção meramente criminal 
sobre a Canábis Medicinal. 

Neste momento contamos com a assessoria científica da 
Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis Sativa-SBEC 
na pessoa da Professora e Doutoranda Adriana Ribeiro e 
Dra. Eliane Nunes. Ambas defendem a saúde, ciência, edu-
cação e responsabilidade social, tendo neste âmbito, unido 
forças para desmistificar e dar apoio formativo nas áreas téc-
nico-científicas aos responsáveis do Movimento Mães pela 
Canábis, para que assim, possam apoiar e oferecer melhores 
cuidados de saúde aos seus.

CRÓNICA por Paula Mota

Livre acesso 
à canábisPalestra

Livre acesso 
à canábis

 Maria João Rezende Enfermeira

 Paula Mota Jurista

Após anos de espera pelas preparações de 
CBD que estão previstas na Lei 33/2018, às 
quais os pacientes continuam sem acesso 
obrigando-nos a continuar a recorrer ao 
mercado negro e a pagar preços exorbi-
tantes e na maioria das vezes sem sequer 
se conseguir comprar um óleo certifica-
do, correndo os riscos a isso inerentes. 
Acreditando que os Direitos Humanos e o 
Direito à saúde consagrado no artigo 64º 
da nossa CRP estão a ser violados, resol-
vemos tomar uma posição.

Está a ser preparada uma Petição Pública 
pelo Direito ao Auto-cultivo em Associação 
para que possamos assim garantir, aos pa-
cientes os óleos devidamente certificados 
e a preço justo, sem que tenham de correr 
os riscos decorrentes do mercado negro.

Domingo  20 Nov 2022

Estamos disponíveis no Facebook, Instagram, Linkedin e através do e-mail movimentomaespelacanabis@gmail.com

“A missão do MMPC 
“é representar 
“e auxiliar os doentes, 
“que usam a Canábis 
“em prol da Saúde 
“para terem maior 
“qualidade de vida.”

11:30h



A FECHAR  por Rui Ricardo

Obrigado pela visita, até 2023



PARA UM CRESCIMENTO 
FÁCIL E RÁPIDO!

CRESCENDO VERDE 
COM ATA NRG!

MAXIMIZANDO CRESCIMENTO 
E RENDIMENTO!

SISTEMAS DE CRESCIMENTO COMPLETOS 
PARA CADA TIPO DE CULTIVADOR!
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AS SUAS PLANTAS!

MAIN SPONSOR - CANNADOURO 2022  


