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Ainda não foi em 2009 que os portugueses tiveram 

acesso à canábis medicinal, uma substância com comprova-
dos efeitos na terapia de doenças graves como o cancro, e na 
mitigação dos efeitos secundários associados ao tratamento 
comum destes casos. Milhares de portugueses continuam a 
sofrer e alguns a morrer sem que tudo o que existe à disposi-
ção seja usado para salvar essas vidas. Segundo a comunidade 
médica, a canábis ainda está em estudo. Há mais de 30 anos.  
Mas afinal, quanto tempo leva a comunidade científica a 
estudar uma planta? 

Nesta edição apresentamos Rick Simpson, um ca-
nadiano que se automedicou com esta substância e se curou 
de um cancro. Tentou disseminar a notícia e medicou desta 
forma centenas de pessoas gratuitamente, com testemunhos 
que os próprios médicos dizem miraculosos. Em vez de re-
ceber um Nobel por ter descoberto um medicamento eficaz 
contra o cancro, está actualmente exilado na Europa depois 
de ter sido perseguido e condenado no seu país. Ironicamente, 
uma equipa de 19 cientistas europeus publicou no Journal of 
Clinical Investigation em Abril do mesmo ano um estudo que 
prova sem margem para dúvidas a relação entre o THC, prin-
cípio activo da canábis, e o processo de autofagia celular em 
tumores humanos. Veremos se o referido estudo faz com que 
se mexam as águas pelo menos nesta área de investigação em 
Portugal, mas será necessário um grande esforço reivindica-
tivo da sociedade civil para que a canábis medicinal entre no 
panorama político português.

O ano de 2009 foi de facto especial para a causa 
canábica. Enquanto nos EUA a canábis medicinal reforçou 
a sua liderança como a variedade agícola mais rentável do 
país, à frente do milho ou do algodão, a crise económica veio 
pôr a nú a existência de relações entre o capital oriundo do 
narcotráfico e o sistema financeiro global. Até a ONU o ad-
mitiu através do conselheiro para o combate ao narcotráfico, 
António Maria Costa. O conselheiro admitiu estas relações e 
afirmou que se o mercado fosse regulado, os estados recolhe-
riam enormes benefícios fiscais, numa altura tão crítica como 
a da crise que atravessamos. 

Por outro lado, o relatório do IDT – Instituto da Dro-
ga e da Toxicodependência – para o ano transacto registou 
uma surpreendente redução no consumo de drogas ilegais nas 
faixas etárias mais jovens da sociedade, registando uma ligei-
ra subida nas faixas mais altas, consideradas “adultas”. João 
Goulão surpreendeu pela positiva na apresentação do relató-
rio, pondo o dedo na ferida ao apontar o álcool como a subs-
tância de consumo legal mais problemática em Portugal, à 
frente de drogas consideradas “ilegais”. O relatório do OEDT, 
a entidade europeia competente na matéria, mantém ainda 
assim, uma toada alarmista e conservadora em relação ao as-
sunto, mas parece que será sol de pouca dura. Uma sondagem 
recente da CNN revelou que 44% dos norte-americanos são a 
favor da canábis medicinal e a tendência é crescente, mesmo 
nas franjas conservadoras (a previsão é de que ultrapasse os 
50% nos próximos anos). Na União Europeia são cada vez 
mais os estados a alterar a sua política em relação às drogas. 
O proibicionismo, ideologia retrógrada e obsoleta que teve 
na “lei seca” americana – proibição sobre a venda e consumo 
de álcool – o mais rotundo e demonstrativo fracasso, parece 
começar a dar lugar a uma nova mentalidade. 

Na Republica Checa os cidadãos celebraram uma 
nova mudança na política relativa às drogas. O governo apro-
vou uma lista de plantas, substâncias e cogumelos que a partir 
de agora poderão ser legalmente cultivados e consumidos pe-
los cidadãos checos. Nesta lista aparece a canábis, sendo que 
o limite de posse para consumo é de 5 gramas secas, e cada 
pessoa pode cultivar até cinco plantas para consumo próprio. 
Esta aprovação histórica dá pela primeira vez a possibilidade 
de se testar um modelo não proibicionista, e dentro de alguns 
anos poderemos analisar o resultado a nível da redução do 
risco e do combate ao narcotráfico. Foi um excelente começo 
para 2010, esperemos que a toada se mantenha, e que o nos-
so primeiro ministro aconselhe o seu ministro das finanças 
a contemplar a possibilidade de regulamentar o mercado da 
canábis e a contabilizar o impacto que teria no orçamento de 
2012... Oxalá haja sinais... de fumo e de paz.

João Maia

a abrir
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sário para os assuntos desportivos de estado no Nevada 
afirmou ao LA Times que Diaz estava menos vulnerável 
à dor por se encontrar com excesso de marijuana no seu 
sistema. Sobre os lutadores que utilizam esteroides em 
vez de erva, Nick Diaz comenta: “deixem-nos fazê-lo. 
Terão uma carreira mais curta que a minha... Eu sinto 
que esses tipos se estão a magoar a si próprios. Não é 
possível lutar de forma consistente com esteróides.” 
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Uma nova esperança no combate ao cancro
baseada no THC, demonstrada pela ciência

Nick “Bad Boy” Diaz
(profissional de Jiu-Jitsu, entre outros)
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Em termos desportivos Nick Diaz está mais 
próximo da megaestrela do wrestling Rob Van Dam, 
também ele um atleta de alto desempenho e utilizador 
convicto de canábis, dos lutadores de sumo japoneses 
de voraz apetite, ou do próprio Mr. Olympia Schwarze-
negger, do que do nadador Michael Phelps. No entanto, 
à semelhança do campeão olímpico, o jovem Nick tam-
bém padece de SDA [Síndrome do Deficite de Atenção] 
desde miúdo. Já pela positiva, terá um impecável apa-
relho cardiovascular, desenvolvido também ao praticar 
natação em menino por incentivo da sua mãe. Um extra 
nos combates difíceis, que por sinal nem são a maioria. 

Nick Diaz não esconde a sua utilização da planta e 
até responde a perguntas sobre o assunto. Recentemente 
declarou ao Los Angeles Times: “Encontro-me generi-
camente mais consistente sendo utilizador de canábis”, 
pois considera que o ajuda com o seu SDA, o mesmo 
malfeitor para o qual lhe prescreveram medicação psi-
cotrópica em criança. Com a erva gosta de descontrair 
e ouvir boa música. Na tabela desportiva o lutador de 
Stockton, na Califórnia, tem registadas vinte vitórias (a 
maioria por K.O.), sete derrotas e nenhum empate. 

Venceu o seu primeiro combate profissional poucos 
dias após completar os 18 anos, e ao segundo sagra-se 
campeão de peso intermédio [welterweight] na IFC, sub-
jugando o veterano Chris Scott Lytle. O título da WEC 
[World Extreme Cagefighting] também já foi seu, certa-
mente com a ajuda do seu professor, Cesar Gracie. Jiu-
Jitsu brasileiro é a sua praia, mas Nick possui graduações 
em mais artes marciais, além de ser um boxeur de elite. 

No início de 2007, após uma impressionante vitória 
sobre o japonês Takanori Gomi, testaram-no e acusou 
positivo para canábis. A vitória ficou sem efeito, foi 
multado e viu-se suspenso por seis meses. Um comis-



Dinheiro do tráfico de droga 
salvou bancos durante a crise

CONSELhEIRO DA ONU AFIRMA

Numa entrevista ao Observer, o Czar 
anti droga da ONU afirmou que biliões de dólares 
provenientes do tráfico de droga  mantiveram “à tona” 
o sistema financeiro durante o pico da crise. Para 
muitos bancos, estas verbas foram nessa época o único 
investimento de capital líquido de que dispuseram e 
que lhes permitiu sobreviver quando se encontravam à 
beira do colapso.

Antonio Maria Costa adiantou ainda que “na 
segunda metade de 2008 a liquidez era o maior 
problema do sistema bancário, e como tal o capital 
líquido tornou--se um factor determinante”. Segundo 
o conselheiro da ONU, como consequência “a maioria 
desses 352 biliões terão sido assimilados pelo sistema 
económico-financeiro”.  As primeiras provas come-
çaram a chegar ao fim de pouco mais de ano e meio, 
através de serviços secretos e agências de informação. 
Segundo Costa, essas provas demonstraram que “vá-
rios empréstimos interbancários terão sido financiados 
com dinheiro proveniente do tráfico de droga e de 
outras actividades ilegais... Há sinais de que alguns 
bancos foram salvos desta forma“. Embora não aponte 
nomes de instituições, chama a atenção para o facto de 

entre Janeiro de 2007 e Setembro de 2009 os grandes 
bancos europeus e americanos terem perdido mais de 
1 bilião de dólares em activos tóxicos e mais de 200 
Instituições de crédito terem falido. Várias grandes ins-
tituições financeiras não aguentaram, algumas foram 
compradas e outras ainda privatizadas. No meio da 
“confusão”, “foram detectados pelos serviços secretos 
e pela própria ONU, fluxos de capitais em bancos 
baseados em países como Inglaterra, Estados Unidos, 
Itália e Suiça”.  

Estas revelações fortalecem a posição de 

governantes como Obama e Gordon Brown que 
reivindicaram recentemente junto do FMI novos 
mecanismos de regulação e controlo ao nível do 
sistema financeiro internacional. Reforçam também 
o argumentário dos movimentos políticos que 
actualmente advogam a legalização e regulamentação 
das drogas como solução para o problema do narco-
tráfico e da economia paralela. Se este dinheiro tivesse 
sido alvo dos impostos correspondentes, teria permitido 
um encaixe financeiro nos cofres dos estados no valor 
de muitos milhões de dólares.
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Antonio Maria Costa, chefe do gabinete de luta contra  
o crime e narcotráfico da ONU, afirmou que durante a crise 
foram “lavados” por instituições financeiras 352 mil milhões  
de dólares, provenientes na sua grande maioria do narcotráfico

Se este dinheiro tivesse sido alvo dos impostos 
correspondentes, teria permitido um encaixe financeiro  
nos cofres dos estados no valor de muitos milhões
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Canábis prolonga 
vida das células 
estaminais
Cientistas garantem que o princí-
pio activo da planta estimula as células 
e promove a sua sobrevivência. Subs-
tâncias que usam o princípio activo da 
cannabis podem ajudar os cientistas 
a aumentar o “prazo de validade” das 
células estaminais embrionárias. É 
possível diminuir até 45% a morte 
destas células em laboratório. As 
células estaminais embrionárias são 
especialmente versáteis, pois podem 
dar origem a qualquer tipo de célula 
adulta. Por isso, são uma das gran-
des esperanças dos cientistas para o 
tratamento de muitas doenças. No 
entanto, apenas 1% a 20% das células 
estaminais transplantadas sobrevivem 
no corpo, o que reduz a sua eficácia, 
explica Stevens Rehen, um dos autores 
do estudo, na revista científica Cell 
Biology International. Estimulando os 
receptores sensíveis à cannabis pro-
move a sobrevivência de todas as célu-
las estaminais embrionárias, descobriu 
a equipa brasileira. [Fonte: DN] 

LEI PORTUGUESA é OMISSA   

Cultivar para consumo 
é crime, ter e vender não;
só alcoolismo aumenta
Corria o ano de 2001 quando passou a 
ser aplicada, em Portugal, a legislação que 
descriminaliza o uso de estupefacientes. 
Segundo várias fontes, tem sido apontada 
como um caso de sucesso, motivando elogios 
internacionais. Oito anos passaram e o núme-
ro de consumidores condenados é de 70 – a 
esmagadora maioria de canábis. Porquê? A 
lei não pune com prisão consumidores ou 
consumidores-traficantes, mas é omissa em 
relação aos que produzem a própria droga. 

Manuel Cardoso do Instituto da Droga 
e da Toxicodependência (IDT), declarou: 
“No caso dos consumidores que traficam, 
um acórdão do Supremo veio permitir que 
sejam tratados não como traficantes mas 
como consumidores, e enviados para as 
Comissões de Dissuasão da Toxicodepen-
dência. Mas, contrariamente, a produção 
de droga nunca foi descriminalizada”. 
Uma imperfeição da lei que deveria ser 
revista no Parlamento, defende Manuel 
Cardoso, que compreende que quem cultiva 
para consumo não deve ser punido da mes-
ma forma que um traficante. 

CAÇA AO DESPORTISTA

Ciclista malaio 
enforcado por 4,5Kg 
Ramli Kasron, 41 anos, de Batu Pahat 
na Malásia estava calmo quando o comissá-
rio judicial Ahmadi Asnawi ditou a sua sen-
tença: “enforcamento até à morte”. Ramli 
representou o país nos jogos olímpicos asiá-
ticos de Manila no ano de 1991 e participou 
em diversos eventos ciclisticos de proporção 
nacional. Foi detido em 19 de Abril de 2006, 
conforme os factos documentam, depois de 
ser encontrado com 4477g de “ganja” no 
banco de trás do seu automóvel quando a 
polícia o mandou parar. A defesa manteve 
sempre que Kasron desconhecia o conteúdo 
do saco que continha canábis e lhe foi entre-
gue pelo amigo Man Biak Kong. 

Campeão olímpico 
húngaro cultivava
O lutador olímpico Peter Farkas, que 
venceu a medalha de ouro para a Hungria 
nas olimpíadas de Barcelona em 1992 foi o 
primeiro a servir de exemplo numa nova lei 
aprovada recentemente no parlamento hún-
garo, que destitui os vencedores olímpicos 
das suas medalhas, em caso de doping, ou 
condenação com sentença de prisão por um 
crime cometido de forma intencional. Além 
da desonra de perder uma medalha olimpi-
ca, e a sua pensão anual de atleta medalha-
do paga pelo estado, o bonus por cultivar 
“milhares” de plantas no quintal da casa 
de sua mãe em Budapeste são sete anos de 
prisão, para Peter, o seu irmão Karoly e um 
amigo. A sentença decretada pelo tribunal 
metropolitano húngaro é final. De acordo 
com relatos da imprensa, Peter Farkas está a 
monte, escondido na Tailândia. 

Marilyn Monroe filmada a fumar erva
50 ANOS DEPOIS vOLTA A SER NOTÍCIA

Foi descoberto recentemente uma pelí-
cula inédita da actriz numa festa em Nova 
Jérsia, possivelmente no ano de 1958. O 
filme silencioso, foi adquirido pelo realiza-
dor e coleccionador Keya Morgan por 275 
mil dólares, após alegadamente ter recebido 
do FBI uma dica sobre a sua localização.

Nas imagens, alguém partilha com 
Marilyn um cigarro que é fumado de forma 
diferente de um cigarro comum de tabaco, 
que consequentemente inala de forma 
profunda e sorri, descontraida. Na altura 
da sua vida a que esta filmagem remonta, a 
diva residia em Nova Iorque com o marido 
Arthur Miller, que havia sido processado 
pelo senador Joseph McCarthy em 1957, ano 
no qual Monroe sofre um aborto e ferimentos 
resultantes de uma queda em sua casa. No 
final de 1958 assina um contrato para Some 
Like it Hot e parte rumo a Hollywood. 

“Estava-se no final dos anos 50, por 
isso era já muito famosa, mas este é um 
lado pessoal dela que nunca vimos antes,” 
observou Morgan. Embora não possa  
haver total certeza de que Marilyn fuma 
mesmo a erva “maldita”, o homem que  
realizou a filmagem assegura que sim,  
que era sua e a terá partilhado naquela 
reunião de amigos, pedindo para que  
a sua identidade fosse protegida.

À medida que a carreira e o estatuto 
de Marilyn evoluíam para proporções 
megalíticas, também a sua batalha contra a 
depressão através do uso crescente de drogas 
se intensificou, chegando o fim aos 36 anos 
de idade, devido a uma overdose de drogas 
prescritas. Poucos meses antes cantou Happy 
Birthday ao presidente Kennedy no Madison 
Square Garden em mais um dos momentos 
que eternizariam a sua vida.  

O relatório anual do IDT revela que em 
1392 condenados por crimes relacionados 
com substâncias ilícitas 5% (70) não são 
traficantes. João Goulão, presidente do IDT, 
foi à Assembleia da República apresentar as 
suas deduções: uma redução dos consumos 
em especial nos jovens; nunca houve tantos 
toxicodependentes em tratamento (38 532); 
em oposição à queda do consumo de ilícitas 
está o indicador alarmante do alcoolismo em 
pessoas cada vez mais jovens. “Estão a sur-
gir cirroses hepáticas abaixo dos 30 anos, 
quando esta é uma doença que tradicional-
mente surgia mais tarde”, comentou.

O plano de combate ao alcoolismo foi 
reforçado em Maio, incluindo medidas 
como a proibição de venda de bebidas al-
coolicas a menores de 18 anos, mas ainda 
não foi aprovado em conselho de ministros. 
Entretanto o Programa de Reestruturação da 
Administração do Estado “impôs um tecto 
de recursos humanos que tem sido difícil 
com as novas competências no álcool”, in-
vocou João Goulão ao ser questionado por 
deputados parlamentares. [Fonte: I] 
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da necessidade dessas políticas. Basta lembrar-mo-nos do Sr. Collin Po-
well a tentar convencer a comunidade internacional através de vídeos 
e apresentações em diapositivos, de que Sadam Hussein dispunha de 
armas de destruição maciça e laboratórios de armas químicas prontos 
a atacar o Ocidente. Alarmadas e com medo, as pessoas tomam mais 
facilmente decisões e atitudes irracionais sem questionarem as verda-
deiras razões do problema. Hoje sabemos que todos esses dados eram 
falsos e haviam sido forjados para justificar o início de uma guerra em 
que lentamente se esvai o povo Iraquiano, enquanto o seu petróleo 
continua a percorrer as novíssimas oleodutos que o levam para a 
Arábia Saudita, onde é vendido aos EUA a preço de saldo.   

Na verdade, tal como o petróleo, o dinheiro proveniente do tráfi-
co de droga ilegal é essencial à economia actual. É através dele que 
se financiam agências de serviços secretos, grandes operações finan-
ceiras e até partidos políticos. 

Mas voltando ao tema da causa de morte entre os jo-
vens, o estudo do Eurostat especifica ainda que dos 0 aos 19 anos a 
principal causa de morte são envenenamento e causas externas. Ain-
da que possamos considerar a utilização de drogas como uma “causa 
externa”, há algo que parece não bater certo. Os três países onde a 
prevalência desse tipo de morte é menor são precisamente países que 
segundo a perspectiva do OEDT deveriam ter mais probabilidades de 
ter problemas nessa área. Senão vejamos: na Holanda o consumo de 
vários tipos de drogas que nos restantes países da união são ilícitas é 
legal a partir dos 18 anos, mas este país está no grupo de três países 
com menos causas de morte derivadas de “envenenamento ou cau-
sas externas” [entre as quais problemas relacionados com a droga]3. 
Inglaterra é um dos países europeus com maior consumo precoce de 
drogas ilícitas, e curiosamente dos que menor taxa de mortalidade 
tem associada. Em terceiro lugar aparece a Suécia. A única maneira 

através da qual se consegue chegar aos dados estatísticos apresen-
tados pelo OEDT, é associando-lhes variáveis subjectivas. Clarifico: o 
OEDT considera e contabiliza  uma morte relacionada com a droga 
um caso em que a autópsia revele a presença de substâncias psico-
activas. Isto quer dizer que são metidos no mesmo saco casos como 
uma overdose de cocaína, um acidente em que um trabalhador está 
embriagado e cai de um andaime, e casos como o de um indivíduo 
que caminha pela rua depois de consumir cannabis e lhe cai um vaso 
do 3.ª andar em cima da cabeça. 

Mesmo que não exista nenhuma relação directa entre o 
consumo do estupefaciente e a morte do indivíduo, é consi-

derada morte associada ao consumo de drogas. É assim que 
se manipulam estatísticas e se aterroriza a opinião pública. 

Mas este tipo de comportamento não é novo. Regressemos a 
2005, durante uma apresentação no Congresso Internacional da Can-
nabis realizado esse ano em Portugal, no Estoril. Nesse congresso foi 
possível assistir ao vivo à perversão da análise do resultado de um es-
tudo estatístico efectuado pelo mesmo organismo europeu. A presiden-
te em funções do OEDT apresentava com grande pompa os resultados 
de um inquérito segundo o qual a procura voluntária de tratamento 
psicológico por parte de consumidores de cannabis tinha aumentado 
cerca de 30% no último ano. Ainda segundo a presidente, tal aumento 
teria resultado principalmente, entre outras razões, do esforço efec-
tuado por este organismo europeu na prevenção e sensibilização da 
juventude para os problemas relacionados com a cannabis, por um 
lado, e por outro, do pretenso aumento considerável da potência e 
pureza desta substância psicotrópica, que seria razão para o aumento 
dos consumos problemático e consequente procura voluntária de apoio 
médico nesse sentido. A realidade não podia estar mais longe da ideia 
transmitida na apresentação dos resultados do inquérito. 

Na realidade, o OEDT omitiu a influência de um factor externo 
de grande importância: no início desse mesmo ano, a legislação 
de vários países europeus alterou-se, permitindo aos con-
sumidores de cannabis apanhados em flagrante a escolha 
entre uma coima de centenas de euros ou a apresentação 
voluntária para apoio psicológico num CAT. Ora como é fácil 
depreender, a grande maioria dos consumidores preferiu uma visita 
ao CAT a uma multa de centenas de euros. Mais uma vez, foram 
omitidos dados fundamentais, numa atitude que revela vícios preo-
cupantes por duas razões: por um lado põe em causa a competência 
técnica da equipa que produziu o estudo por não analizar variáveis 
externas – e num contexto de saúde pública isto é no mínimo irres-
ponsável; por outro lado, e neste caso ainda seria mais grave, revela 
que foram omitidas informações fulcrais para condicionar o resultado 
de um inquérito na área da saúde no seio da União Europeia. Neste 
contexto, surpreende pela positiva a postura imparcial e sem assom-
bro (em relação à análise do consumo problemático dos diferentes 
estupefacientes, legais e ilegais, pelas diferentes camadas sociais) 
assumida por João Goulão, nomeadamente na apresentação do 
relatório do IDT, em que assume claramente que a substância com 
consumo mais problemático em Portugal, directa e indirectamente, 

é legal e consumida pela maioria dos 
portugueses: o álcool. 

Concentrar-se nos problemas 
reais e não atirar poeira para os olhos 
dos cidadãos, independentemente 
dos interesses políticos, económicos e 
partidário-eleitorais é uma virtude em 
extinção na arena política actual. João 
Goulão admitiu entretanto (citado pelo 

Jornal i) haver ainda descriminação na atitude perante os consumido-
res de canábis que cultivam apenas para consumo. Segundo um acór-
dão do Supremo, depois de aprovada a descriminalização do consumo 
em 2001, os consumidores-vendedores apanhados com quan-
tidades acima do limite para consumo seriam tratados como 
consumidores, não incorrendo em pena de crime, enquanto 
os consumidores que plantam para o seu próprio consumo 
ainda são considerados criminosos, e julgados como tal.  

1 - Plano de Acção da UE em matéria de luta contra a droga (2005-2008), p2 
2 - Relatório OEDT 2009, p.94 
3 - Statistics in focus — Population and social conditions — 10/2006, EUROSTAT 

Fumo para os olhos, 
não para os pulmões

A GRANDE FALáCIA DA GUERRA àS DROGAS

Segundo o Plano de Acção da UE em matéria de luta contra a 
droga (2005-2008), “o fenómeno da droga constitui uma das princi-
pais preocupações dos cidadãos europeus e uma ameaça grave, em 
termos de segurança e saúde, para a sociedade europeia1”. Segundo 
o relatório do OEDT de 2009, este facto é ilustrado por um estudo 
internacional financiado pelo próprio OEDT, o qual concluiu que, em 
sete zonas urbanas europeias, 10% a 23% das mortes registadas 
entre pessoas dos 15 aos 49 anos podiam ser atribuídas ao consumo 
de opiáceos (Bargagli e outros, 2005)2. 

Estes dados parecem de facto assustadores, não fosse a, no mí-
nimo estranha utilização dos dados estatísticos por parte do ODT. Tal 
como para Einstein, para a comissão Europeia o tempo parece tornar-
-se de facto muito relativo consoante as necessidades políticas.  
É insólito verificar que quando o Eurostat calcula o nível de desem-
prego entre jovens na União Europeia contabiliza indivíduos até aos 
25 anos de idade, quando atribui “vantagens” tipo cartão jovem alar-
ga até aos 30, mas curiosamente para contabilizar o número 
de jovens que morrem com problemas  directa ou indirecta-
mente relacionados com drogas, considera “pessoas jovens”  
indivíduos até aos 49 anos de idade (ver citação acima).

Não deixa de ser curioso o OEDT analisar estas 
declarações baseadas em estatísticas elaboradas 
por estudos encomendados pelo próprio organis-
mo. No entanto, quando comparamos os dados 
referidos pelo OEDT em relação à principal causa 
de morte entre os jovens, apontando a droga como 
principal causa directa ou indirecta com os dados 
fornecidos pelo Eurostat, num estudo que analisa 
as principais causas de morte por faixas etárias na 
União Europeia, verificamos que afinal as principais causas de morte 
em jovens se devem a acidentes de trânsito e suicídio. Ligeiramente 
diferente da versão do OEDT. 

Curiosamente, no relatório do Eurostat nem aparece especificada 
a causa de morte relacionada com droga, o que contrasta com o tom 
alarmista do OEDT. Como é possível serem apresentados dados tão 
contraditórios produzidos por instituições todas elas pertencentes à 
estrutura da UE? A resposta é mais simples do que parece. Quando 
não se conseguem justificar políticas que servem interesses 
pouco transparentes, manipulam-se dados estatísticos e de-
turpam-se os factos de modo a convencer a opinião pública 

a grande maioria dos consumidores preferiu uma 
visita ao CAT a uma multa de centenas de euros. 
Mais uma vez, foram omitidos dados fundamentais, 
numa atitude que revela vícios preocupantes



aventuras dos leitores
PARTILhA A TUA COLhEITA! a.folha.pt@gmail.com

O nosso leitor B. F. enviou versões diferentes da mesma imagem com 
especificações técnicas facilitadoras, recolhida no dia da colheita. 
Infelizmente não menciona qual a variedade nem como cultivou de 
forma bem sucedida no seu armário. “Já basta de mentiras que  

o sistema proibicionista tem impingido ao povo” - Rastaman

Eis o exemplo de um outdoor discreto e a inolvidável 
NL5 Haze Mist (alimentada a Hesi com boosters Advanced 

Nutrients e Canna), carinhosamente construído pelas 
habilidosas mãos de I. J. da Malveira, em tempo incerto.

De Alcobaça chegam imagens do segundo cultivo do 
nosso leitor L.V.; trata-se de um indoor construído numa 

galeria com 2x2m; lâmpada de 400W e as variedades 
Trainwreck e Critical+, que nas imagens se encontram 
a umas três semanas da colheita. Um abraço verde aos 
«BosvistaLeves» e cá ficamos à espera de mais fotos.

Um amigo partilhou connosco algum do seu arquivo fotográfico. 
Aqui temos uma bonita Blue Berry produzida em terras lusas. 



«Se os governos querem viver 
em negação, esta terá vida-curta. 
Estamos a ganhar milhares 
de seguidores de dia para dia. 
Não podem parar a verdade.» 

Rick Simpson

ThC CURA O CANCRO?
São há muito conhecidos os benificios da planta do cânhamo na quimioterapia do cancro (entre outros). 

Rick Simpson difunde um “remédio cura-tudo”1 que consiste no mesmo medicamento, mas em doses ultra-concentradas 
administrado por via oral ou aplicado directamente em casos externos, na forma de um óleo. 

Em Abril de 2009 uma equipa de cientistas na área da bioquímica e biologia molecular publica no Journal of Clinical Investigation2 
um estudo que demonstra a auto-destruição de células cancerígenas humanas provocada por acção do THC. [Pag. 23]

Rick Simpson defende que o seu óleo é eficaz em todas as doenças que envolvam células em mutação – e regenera os orgãos.

 1 - Heal-all medicine   2 - jci.org/articles/view/37948

Ilustração: Helder Oliveira - TattDrago (Setúbal)
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e a apatia. Com toda a informação que está actualmente disponível na internet 
sobre a eficácia do cânhamo medicinal para tantas condições médicas diferentes, é 
muito fácil encontrar dados científicos que provam que tudo o que temos estado a 
dizer às pessoas corresponde à verdade. 
  
Tem algum conselho para outras pessoas que queiram ajudar os outros em 
caso de doenças mas tenham medo das repercussões? 
Cabe ao público dar um passo e exigir o direito inquestionável a este medicamen-
to. Se não o fizer, será co-autor da sua própria destruição. Se ficar à espera que 
o sistema médico, os políticos ou a chamada «imprensa livre» tragam a verdade 
à tona e façam as mudanças necessárias, mais vale esperar sentado. A minha ex-
periência com esse tipo de pessoas mostra-me que estão mais dispostos a deixar 
andar esta fantochada contra o ser humano. Parece que estão mais interessados 
nos cheques ao fim do mês e evitar possíveis represálias do que em ajudar a 
humanidade. 
  
Há algum tempo as coisas correram-lhe muito mal. Como foi encontrar-se do 
outro lado da lei? 
Depois de ter vivido o maior  «caso canguru» da história do sistema judicial do 
Canadá, posso dizer honestamente que o sistema legal deste país [Canadá] roçou 
o obsceno. Chegaram ao ponto de parar o processo e alterar o júri para terem 
a certeza de que seria condenado. Não há dúvida de que juízes, advogados, e o 
resto do sistema legal estão neste  «esquema» e o governo tem tentado fazer um 
julgamento mediático. Parece que o sistema legal estava  «pouco à vontade» com 
o meu caso porque localmente eu gozava de um forte apoio por parte do público. 
Acho que este apoio, aliado ao facto de termos na altura editado o Run From 
the Cure [um filme de uma hora sobre os doentes de cancro curados por Rick 
Simpson], cerca de uma semana antes da minha sentença, contribuíram bastante 
para não me prenderem na altura. Christian Laurette de Amherst, Nova Escócia,  
dirigiu e produziu o Run from the Cure. A sua dedicação também contribuiu 
muito para que eu pudesse continuar em liberdade. Estava sujeito a 12 anos de 
cadeia; tinham-me considerado culpado de posse, cultivo e tráfico de cannabis. 
Imagina só que mesmo estando eu  a oferecer o medicamento gratuitamente, 
fui considerado culpado de tráfico. Todo o caso parecia saído de um episódio da 
Twilight Zone. 

O que eu fiz atenuou o sofrimento de doentes 
e salvou vidas humanas, e o que o tribunal 
da Nova Escócia fez foi rotular-me de criminoso

Gotas
que Curam

O TRABALhO DE RICK SIMPSON E COMPANhIA NA PhOENIx TEARS, CANADá

Que sensação incrível, a de saber 
que se tem a chave para curar pessoas 
com doenças muito graves, talvez até  
a possibilidade de curá-las de males até  
agora pensados «incuráveis». 
E que tal possuir a capacidade de diminuir 
o sofrimento causado por uma doença 
prolongada? Também deve provocar uma 
sensação maravilhosa. Podemos tentar 
imaginar essas sensações, mas 
Rick Simpson é o homem que 
realmente as vive neste momento. 

Não há nada de verdadeiramente inovador no seu método 
de tratar e curar os pacientes – a humanidade tem usado o “óleo do Rick” há 
largas centenas de anos. Talvez até você já se tenha auto-medicado utilizando 
este óleo. Rick Simpson, um activista incansável em prol dos que se auto-
medicam com cannabis, fala abertamente sobre a sua vida, as aventuras com 
a justiça e as suas esperanças em relação ao futuro deste «remédio salva- 
-vidas». 
  
Como é que soube da existência deste medicamento para o cancro e 

várias outras doenças graves? 
Fiz a brilhante descoberta de que o tetrahidrocannabinol (THC) 
mata o cancro enquanto escutava um programa de rádio da 
CKDH sobre o assunto em 1975, no Canadá. O relatório em que 
se baseava o programa de rádio era oriundo da Universidade de 
Medicina da Virginia, e tinha sido realizado em 1974. Como já 
devem ter percebido, não houve nada de verdadeiramente brilhante 
na minha descoberta. O que me espanta é a quantidade de pessoas 
que também devem ter ouvido o programa ou lido o relatório e que 
pelos vistos não se recordam de nada. Até eu devo admitir que na 
altura não levei o relatório muito a sério, uma vez que o locutor ria 
como um perdido enquanto falava sobre o tema.  

  
Ajudou centenas de pessoas a lutar contra os seus cancros, 
deve sentir que possui uma varinha mágica com este óleo 
fantástico, mas aposto que nem sempre as coisas foram 
fáceis para si. Como tem lidado com os altos e baixos e 
com aqueles que o perseguem pela sua causa? 
Desde que comecei a providenciar óleo de cânhamo a 
pessoas com necessidades médicas há cerca de seis anos 
foi verdadeiramente uma montanha-russa emocional para 
mim e para os meus seguidores. Para mim, saber aquilo de 
que este medicamento é capaz e ver toda a corrupção que se 
interpõe no caminho da utilização do cânhamo medicinal é 
extremamente frustrante. A única coisa que está a impedir a 
utilização do cannabis medicinal é a corrupção, a ignorância 

Garrafa armazenando solvente que 
já contém a essência do futuro óleo diluída. 
Esta substância estará pronta a ser “cozinhada” 
a temperatura média (140º) até que o solvente 
tenha evaporado por completo. 
O resultado é o medicamento.
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No dia da minha sentença, revistaram toda a gente com detectores de 
metal à entrada da sala do tribunal. Que eu saiba foi a primeira vez na história 
do tribunal de Amherst que se utilizaram detectores de metal. Acho que o uso 
dessas máquinas reflecte e sublinha o facto de eles saberem que estavam a 
tomar a decisão errada e que temiam algum tipo de vingança. Mesmo tendo o 
sistema legal quebrado uma série de regras do seu funcionamento «normal» 
para me incriminar, quando o juiz me leu a sentença, declarou que em 34 
anos ao serviço do sistema judicial, nunca antes presenciara um caso destes: 
não havia intenção criminosa.  

Apesar de não terem autorizado a introdução de provas científicas durante 
o caso, ao transmitir-me a sentença o juiz ergueu-se e disse que as provas 
científicas atestam tudo o que eu tinha dito, e que havia um grande número 
de pessoas que tinham usado o óleo medicinalmente e que tinham podido verificar que 
o que eu dizia era verdade. O juiz condenou-me ao pagamento de uma multa de $2000 
e restrição de utilização de armas de fogo, embora não houvessem armas em minha casa 
e as únicas pessoas que as tinham nas redondezas eram da polícia montada canadiana. 
Nem sequer fiquei com pena suspensa, creio que de forma premeditada de modo a poder 
sair do país [Rick encontra-se neste momento exilado na Europa; ver caixa na página 
seguinte]. Eu também não tinha mantido em segredo a minha vontade de sair do Canadá, 
por isso acho que fizeram isso só para acelerar um bocadinho o processo. 

Nos meses após a sentença, estudei possibilidades de residência noutros países, mas 
depois de pensar muito no assunto decidi ficar no Canadá e lutar. A minha perspectiva 
foi: se todos fugirmos da corrupção, então nada mudará. Só havia uma coisa a fazer 
e era ficar no Canadá e educar as pessoas de modo a acabar com esta loucura. Houve 
tempos em que eu podia dizer que era um canadiano orgulhoso de o ser, mas hoje em 
dia a justiça esteve e está longe de me ajudar. Como pode alguém orgulhar-se de ser 
canadiano sabendo perfeitamente que a maioria dos legisladores e juízes estão a cometer 
um genocídio sobre o seu próprio povo? Até que esta situação tenha termo não creio que 
alguém no Canadá possa ter algum orgulho na sua nação. 

  
Agora que practicamente já ultrapassou esse episódio e se restabeleceu no seu país 
natal, que pensa acerca dos doentes de cancro na Grã-Bretanha, e mundo fora que 
começam a conhecer o seu trabalho? 
Estamos a receber e-mails de todas as partes do mundo de pessoas que estão a utilizar o 
óleo de cânhamo para tratar os seus próprios problemas médicos. Pouco a pouco estamos 
a criar uma rede de pessoas que estão dispostas a produzir e fornecer o medicamento a 
outros doentes em muitos países. Temos pessoas que produzem o óleo nalguns países 
da Europa, mas infelizmente ainda não temos nenhum contacto na Grã-Bretanha... por 
enquanto. 

  
Em Inglaterra, a não ser que se seja um dos raros cidadãos abençoados pelo 
governo com uma licença médica de consumo, é-se geralmente encarcerado se 
o encontram na posse ou a dar canábis a outra pessoa. Geralmente é-se detido 
e depois da detenção segue-se todo o rol teatral que acaba no julgamento e 
condenamento judicial a multa, por vezes trabalho social. Dependendo da 
quantidade pode-se mesmo sofrer pena de cadeia. Se estivesse frente à autoridade e 
tivesse cinco minutos para argumentar, que lhes diria? 
Não há nada mais medicinal que o óleo de cannabis para tratar esclerose múltipla. Eu 
diria que levar alguém a julgamento por ajudar a tratar a própria doença ou a de outros 
seria justiça travestida. Qualquer das leis que foram aprovadas para restringir os usos 
medicinais da cannabis são um engano, um embuste, e o sistema legal é consciente 
disso. A cannabis é a planta com mais potencial medicinal à face do planeta e ninguém 
nem nenhum governo tem o direito de restringir a sua utilização medicinal por parte do 
público. Os verdadeiros criminosos neste vasto cenário são aqueles que têm prendido 
cidadãos inocentes com problemas de saúde devido à sua necessidade desta medicação. 
Será que podemos considerar justa a decisão de prender um cidadão doente ou em 
estado terminal, e negar-lhe a medicação que pode ajudar a curá-lo ou mesmo salvar-lhe 
a vida? Isto, meus amigos, não é justiça, é um crime contra a humanidade. Na verdade 
não há medicamento melhor e mais seguro que aquele que a planta da canábis pode 
providenciar.  

Não entraremos em pormenores sobre as suas fontes, mas gostaríamos de saber 
como funciona a sua clínica. Se amanhã eu lhe aparecesse à porta e pedisse ajuda 
para curar um cancro, o que é que me ia pedir? 
Enquanto cultivei cannabis e forneci o óleo, nunca cobrei nada por isso. Mas agora não 
tenho acesso ao material que precisava para fabricar o medicamento, por isso estamos 
infelizmente à mercê de cultivadores ilegais e de vendedores locais. Estas pessoas 
não oferecem a cannabis e o preço de 450g de alta qualidade ronda os $2400 nesta 
zona. Agora, quando as pessoas vêm ter connosco trazem geralmente uma quantidade 

Aspecto da fase final da preparação do óleo da flor 
de cânhamo. Quando o borbulhar cessa, o líquido está 

devidamente estabilizado e com a consistência 
que facilita a sua recolha.

Face a um cancro, uma pessoa pode morrer legalmente através de injecções 
médicas (quimioterapia), ou conseguir sobreviver ilegalmente. A canábis cura o Cancro. 
A maioria dos pacientes de cancro no Canadá morre com os efeitos da quimioterapia. 
A quimioterapia não elimina cancros nem no cólon, nem nos pulmões, nem na mama. 
Este facto está documentado há mais de uma década e mesmo assim os médicos conti-
nuam a utilizar a quimioterapia nesses tipos de tumores.  
«Mulheres com cancro da mama morrem provavelmente mais rápido com a quimiotera-
pia do que sem ela.»  Alan Levin, Médico. 

«Ainda olhamos para utilização da canábis como uma “medicina alternativa”.»
«Mas alternativa porquê? Porque não está conforme os padrões de uma indústria que 
privilegia os lucros das companhias farmacêuticas?» 
Laurence Gardner Chevalier Labhràn de St Germaint 

Autismo 

Olá, Chamo-me JD, sou da Holanda e sou um estudante de medicina. 
Sofro de uma forma de autismo denominada Sindrome de Asperger. 
Queria apenas dizer que graças à canábis já não sofro e consigo ter uma vida normal.
Com os melhores cumprimentos, J.D. 

 
Cancro no Estômago - Caso J. Dek (Holanda) 

05-03-2008 
Caro Sr. Rick Simpson, perdoe a forma directa como me dirijo, mas neste momento temo 
pela vida do meu pai. Estou desesperado à procura de ajuda. O meu pai tem 63 anos e 
está doente há alguns anos, tendo sobrevivido a outros tumores, todos eles originados 
por um adenocarcinoma (tumor) no estômago. Neste momento a situação agravou-se, e 
agradeço qualquer ajuda que me possa dar. J. DEK 

08-03-2008 
Caro Rick, o meu pai iniciou o tratamento com óleo há dois dias. Embora até tenha al-
gum receio de o dizer, devido à experiência destes últimos cinco anos, parecem notar-se 
alguns efeitos do óleo porque o meu pai sente-se melhor. Parece menos fraco e tem mais 
energia, já não está prostrado, voltou a ter esperança! Fala das notícias, da televisão, já 
não está introspectivo e até diz piadas! J. DEK 

10-03-2008 
Olá a todos, é só para actualizar-vos sobre o estado do meu pai. Após quatro dias de tra-
tamento parece bastante bem atendendo às circunstâncias. Está ligeiramente sedado e 
dorme bastante; tirámos-lhe o Tramadol ontem. As dores estão menos regulares e menos 
intensas. A urina está escura, o que significa que está a eliminar tóxicos. J. DEK 

12-03-2008  
Olá, o meu pai está a melhorar um pouco de dia para dia. Está entusiasmado com o óleo 
e parece muito mais motivado para ultrapassar a doença. Embora ainda sinta dores, já 
não são intensas nem tão regulares. Voltou a ouvir música e hoje disse que sentia que 
o óleo estava a fazer efeito. Deixou o Tramadol há dois dias e agora vamos tentar parar 
com o Paracetamol. A todos da Phoenix Tears o meu obrigado por me apoiarem e que 
Deus os abençoe! Com os melhores cumprimentos, J. DEK 
 
14-03-2008  
O meu pai continua a melhorar ligeiramente de dia para dia, isto é absolutamente fan-
tástico! J. DEK 

Testemunhos Reais
O texto contido nesta caixa foi integralmente retirado de www.phoenixtears.ca

Mesmo estando eu a oferecer 
o medicamento gratuitamente, 
fui considerado culpado de tráfico 
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comprada por eles próprios, ou por vezes ponho-as em contacto com fornecedores. 
Realmente depende da situação. O único custo a suportar pelo paciente é o 
preço que pagámos ao fornecedor pelas flores de cannabis. Não cobramos nada 
por aquilo que fazemos. Absolutamente nada. 450 gramas de cannabis de boa 
qualidade produzem aproximadamente 60 gramas de óleo de alta qualidade. 
Esta quantidade é geralmente suficiente para tratar um cancro grave. Muitas 
vezes é o próprio paciente ou um familiar que produz o óleo. Eu simplesmente 
dou assistência ao processo e ensino-lhes como o devem fazer. Para aqueles que 
desejem produzir o seu próprio óleo disponibilizámos uma receita escrita bastante 
detalhada no nosso site em www.phoenixtears.ca; também demonstramos o 
método de produção do medicamento no nosso documentário Run From the Cure. 

Quando as pessoas iniciam o tratamento com o óleo digo-lhes para começarem 
com três ou quatro doses minúsculas por dia, cada uma com o tamanho de metade 
de um grão de arroz. A cada quatro dias devem aumentar muito ligeiramente a 
dose. Geralmente após quatro a seis semanas o paciente chega ao ponto em que 
pode ingerir uma grama durante um período de 24 h. Quando o paciente está a 
tomar 1g por dia, continua com esta dose até estar curado. Este medicamento 
não provoca dependência, por isso no fim do tratamento a vasta maioria dos 
doentes cessa a medicação sem efeitos colaterais ou qualquer tipo de síndroma 
de abstinência. Após este tratamento, muitos pacientes continuam a tomar o óleo 
mas em doses muito reduzidas. Quando uma pessoa está curada precisa de tomar 
apenas 1 grama por mês para manter uma boa condição de saúde. 

Encorajo todos os que estão a tomar o óleo medicinal a cultivarem a sua 
própria cannabis. Porque razão devemos pagar a dealers preços ridiculamente 
caros quando podemos cultivar em casa praticamente sem custos? Depois de 
produzir o óleo uma ou duas vezes, torna-se quase tão simples como fazer 
um café. A canábis é verdadeiramente um medicamento para as massas: é 
relativamente fácil de cultivar, e qualquer pessoa pode produzir o seu próprio 
medicamento sem riscos.  

Além disso, tomar óleo de cannabis tende a manter a pessoa num relativo 
equilíbrio homeostático. Eu sei que estou a tomar a decisão correcta ao tomar 
o óleo, fez bastante pela minha saúde. Devo dizer que sem o óleo nunca teria 
conseguido o que consegui [Rick auto-medicou-se, tratando o seu cancro de pele, 
entre outras doenças], e o mesmo pode ser testemunhado pelos meus seguidores. 

  
E em relação aos que nunca na vida fumaram um charro? Que lhes parece o 
óleo, como é que se sentem, como devem tomar? 
Todos temos tolerâncias diferentes  por isso aconselho as pessoas a ficarem em 
sítios onde se sintam bem e confortáveis quando ingerirem o óleo com o seu prin-
cípio activo, o THC. Vi pessoas com tolerância alta ingerir as 60 gramas do tra-
tamento para curar os seus tumores durante apenas um mês. Digo às pessoas que 
quanto mais rápido tomarem o medicamento, mais rápido se podem curar, por isso 
tomar a medicação rapidamente é bastante desejável e de facto pode salvar-lhes 
a vida. O óleo de cannabis é simplesmente a resina da planta da cannabis que foi 
dissolvida da planta através de um solvente. A mistura 
de óleo e solvente  é então filtrada e o solvente poste-
riormente evaporado através de aquecimento a baixas 
temperaturas. Pouco antes do solvente acabar de eva-
porar, adiciono duas ou três gotas de água na mistura. 
Esta água é adicionada para ajudar a libertar qualquer 
resíduo de solvente que pudesse estar presente no óleo, 
e quando o óleo está quente pode ser vertido facilmente numa seringa de plástico. 
Quando o óleo arrefece e atinge a temperatura ambiente deve ter a consistencia de 
uma gordura muito densa. Quando atinge este ponto, o medicamento está pronto 
para consumo. 
   

De onde vem o nome Phoenix Tears? Porque é que escolheu essa denominação? 
Há alguma razão especial? 
Sim, de facto tive a ideia depois de ver um filme do Harry Potter. No filme, o Harry é 
mordido por uma serpente venenosa; e eis que do céu aparece uma ave – uma fénix – que 
derrama lágrimas na sua ferida e o cura, salvando-lhe a vida. Depois de ver esta cena, veio-

A cannabis é a planta com mais potencial medicinal 
à face do planeta e ninguém nem nenhum governo 
tem o direito de restringir a sua utilização medicinal ao público 

Um dia antes de ser coroado Freedom Fi-
ghter do ano em Amesterdão, Rick Simpson recebe 
a triste notícia de que a sua casa foi novamente 
invadida e revistada pela RCMP [Royal Canadian 
Mounted Police]. Depois de admitir publicamente 
num talk show que continuava a cultivar canábis 
no seu quintal, Rick continuou o seu trabalho, che-
gando mesmo a receber pessoas doentes enviadas 
pelas próprias forças policiais. «Só posso presumir 
que esta rusga é para me impedir de regressar ao 
Canadá», conclui. 

Se Rick voltar a casa estará sujeito à sua terceira 
condenação, o que representa prisão sem hipótese 
de liberdade sob pagamento de caução. «Não tenho 
medo das prisões deles, mas não posso parar de 
tomar o meu medicamento, o sistema não tem nada 
que possa ajudar-me na minha condição.» 

Em comunicado publicado recentemente no site 

da Phoenix Tears, continua: «Passado pouco tempo 
correria a notícia: Rick Simpson morreu de causas 
naturais.» (...) «Não consigo expressar às pessoas que 
dependem da minha presença para as ajudar nas suas 
condições criticas o quanto lamento.» 

«Não podem parar a verdade» 
Estima-se que Rick Simpson já terá tratado mais 

de mil pessoas ao longo dos últimos seis anos, e por 
esta altura outros milhares pelo mundo fora terão tido 
conhecimento e tirado partido da auto-medicação que 
divulgou. Antes d'A Folha, a norte-americana High 
Times publicou na sua capa de Janeiro «Canábis cura 
o cancro», estando já a produzir o livro que conta a 
história de Simpson e prevendo-se um filme. Depois 
de passar o natal longe da família, Rick Simpson per-
manece com amigos na Europa onde tem conduzido 
seminários em alguns países nórdicos. 

Actualização: «Imperador do cânhamo 
medicinal em exílio politico na Europa» 
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me à cabeça  “Phoenix tears – golden drops that heal” [Lágrimas de fénix - gotas de 
ouro que curam]. De facto se alguém merece algum reconhecimento pela ideia, acho 
que é J.K. Rowling, a senhora que criou Harry Potter. 

  
Nestes anos em que dedicou a sua vida a ajudar outras pessoas, há alguns momentos 
especiais que recorde particularmente? Quais foram os «pontos altos» da viagem? 
Tive muitas situações que considero realmente inesquecíveis. Uma delas foi o caso 
LeBlanc. Quando conheci o Jim em Janeiro de 2007, ele estava literalmente às portas da 
morte e já não tinha praticamente esperanças de recuperar. Em 2005 tinha sido sujeito 
a uma operação para remover um tumor no estômago. Depois da cirurgia, recebeu 
tratamento de radioterapia e por duas vezes os médicos tentaram efectuar quimioterapia. 
Ambas as sessões de quimioterapia tiveram efeitos secundários tão nefastos que quase lhe 
custaram a vida. Um ano depois o cancro voltou e o Jim tinha agora um linfoma terminal 
que não podia ser operado. Como já tinha sido sujeito a radioterapia e os médicos sabiam 
que não tolerava a quimioterapia, disseram-lhe que simplesmente não havia nada que 
pudessem fazer por ele. Basicamente, o sistema de saúde disse-lhe para ir para casa e 
morrer. 

Quando o Jim veio ter comigo pela primeira vez, ainda mantinha alguma confiança 
no seu oncologista. Eu disse-lhe que antes que tudo acabasse iria poder verificar que 
o seu oncologista era apenas um assassino tolo e negligente, que não se preocupava 
realmente em tentar tudo para lhe conseguir salvar a vida.

Seis meses depois o cancro do Jim estava curado com o tratamento de óleo de 
cannabis, e ele percebeu finalmente a realidade do sistema de saúde e o radicalismo do 
meu discurso. 

Na altura, eu estava em tribunal por causa do caso de Jim e o seu oncologista 
passou um testemunho juramentado escrito sob juramento acerca da condição médica 
dele para apresentar no meu caso em tribunal, em que mentiu com todos os dentes. 
Nessa declaração juramentada, o medico declarou que não sabia rigorosamente de nada 
acerca do linfoma terminal do Jim. Quando mostrei o documento ao Jim, ele percebeu 
rapidamente que muitos médicos fazem tudo para salvaguardar os seus trabalhos e 
posições hierárquicas, mesmo que para isso tenham que mentir sobre a condição médica 
dos pacientes. Parece que este «oncologista maravilhoso» preferiu ocultar a verdade 
a arriscar-se a perder o emprego. Ao fim e ao cabo, se o óleo de cannabis pode curar 
o cancro, qual é a necessidade de termos este tipo de pessoas a tratar pessoas? Este 
médico em particular revelou claramente que não se importa com os seus pacientes, 
alguns quase a morrer. Preocupa-se apenas consigo próprio. 

A verdade nua e crua é que a maioria dos médicos farão exactamente a mesma coisa 
para se protegerem em situações semelhantes. Médicos como esses não estão a praticar 
medicina, mas sim crime de homicídio... e eles sabem-no.

Para além de acordar o Jim para a realidade do sistema de saúde, houve outra 
faceta no tratamento do Jim que foi muito interessante. De todas as pessoas a quem 
dispensei óleo, o Jim tinha a menor tolerância que eu já tinha visto. Em média, uma 
pessoa pode ingerir as 60 gramas de óleo de cannabis do tratamento em 90 dias. O 
Jim levou sete meses a ingerir as 60 gramas do tratamento. Tento sempre dizer às 
pessoas para tomarem o óleo o mais depressa que possam para tratar e eliminar os 
seus cancros o mais rápido possível. Mas no caso do Jim, como ele estava a tomar o 
óleo tão lentamente, fiquei preocupado porque pensei que não fosse capaz de tomar o 
óleo suficiente a tempo de ultrapassar o seu problema. Felizmente para o Jim, o óleo 
fez a sua função e sete meses depois estava livre de cancro. A radiação a que esteve 
exposto nos tratamentos de radioterapia deixou-lhe danos 
visíveis no peito e nas costas, mas surpreendentemente 
no final do tratamento com o óleo de cannabis as marcas 
desapareceram por completo. De facto, ninguém diria 
sequer que o Jim tinha estado sujeito a radioterapia. Desde 
que se curou, o Jim tornou-se um grande defensor e 
activista do óleo de cannabis, e tenho orgulho em dizer 
que o considero hoje um grande amigo. 

  
Durante a sua «carreira» deve ter encontrado imensa 
oposição demagógica. O que tem a dizer aos que ainda 
lhe chamam  «dealer» [traficante de droga]? 
Devo dizer que de facto não perco tempo com os 
disparates que as pessoas que me rotulam de traficante 
dizem. Se essas pessoas são demasiado preguiçosas para 
sequer darem uma vista de olhos nos relatórios e provas 
científicas disponíveis actualmente, porque é que me 
deveria preocupar? Pessoas que têm esse tipo de atitude 
são provavelmente as mesmas que também acham que a 
quimioterapia é uma coisa boa para elas. Qualquer pessoa 
que se oponha à utilização de cannabis medicinal, ou que 
diga que me dedico ao tráfico de droga, das duas uma: ou 
foi «comprado» para o dizer, ou corresponde a mais uma 

29-05-2008  
Caros amigos, aquilo por que passei é inacreditável, diria mesmo de loucos! 
Ontem fui ao hospital entregar um CD Rom com as três tomografias computorizadas: 
Novembro de 2007, Janeiro de 20008 e Fevereiro de 2008. Em Novembro e até meio de 
Janeiro a doença estava estável, mas no fim desse mês descobriram que se estava a es-
palhar muito rapidamente e que provavelmente “já não havia nada a fazer”. O médico 
disse-nos ontem quando fomos ao hospital que comparariam a tomografia de Fevereiro 
de 2008 com este último, o actual. 

Finalmente, quando nos chamou para nos transmitir o estado da situação, apareceu 
com uma equipe de médicos e enfermeiros, assistentes sociais, etc. virou-se para o meu 
pai e disse-lhe friamente: a situação é muito má, comparámos a tomografia que fizemos 
há tempos com este que fizeram agora e há um aumento de 50% a 100% do número 
de tumores e metástases, mas os órgãos vitais estão limpos. Aconselhamos-lhe iniciar 
o tratamento com morfina rápidamente para parar a dor que é causada pelo cancro no 
abdómen, tal como os valores baixos de HB no sangue. 

Decidimos pedir ajuda ao padre do hospital, e contámos-lhe a história toda, incluin-
do a parte do óleo. O pastor ouviu-nos, olhou-nos nos olhos e disse-nos: vão para casa 
com o vosso pai e continuem a fazer o que estavam a fazer. Como ficou fascinado com 
a história do Rick Simpson, démos-lhe o link da Phoenix tears e do documentário Run 
from the cure. 

Chegámos a casa e resolvemos dar uma última olhadela nas tomografias. Qual 
não foi a nossa surpresa (quase choque, digamos) quando verificámos que os médicos 
do hospital tinham confundido as tomografias e as datas, comparando o mais recente 
com o mais antigo, verificando a evolução no sentido inverso. Agora estamos a tentar 
comparar as tomografias certas por nós mas o nosso conhecimento é muito limitado. 
Conhecem alguém que possa analisar as tomografias computorizadas e nos possa dizer 
se realmente o óleo funcionou ou não? Obrigado, J. DEK 

A Phoenix tears dispôs-se a fazer o upload das tomografias no seu servidor 
de modo a que pudessem ser analisadas por radiologistas de todo o planeta e 
enviou o pedido feito por J. DEK aos médicos que já tinham contactado a Phoe-
nix Tears.  

13-06-2008  
Resposta de A.R, radiologista num hospital do Rio de Janeiro: 
Caro Rick, os médicos que já viram as tomografias falaram ontem comigo e querem 
saber qual foi o tipo de tratamento utilizado! Ficaram muito impressionados com os 
resultados e ainda mais quando lhes disse que o tratamento tinha sido o óleo de caná-
bis. Ficaram surpreendidos mas acreditaram no que lhes disse. Dificilmente começarão 
a cultivar e muito menos algum dia assinarão um papel a dizer que a canábis cura, mas 
um deles até me perguntou se lhe arranjava óleo rapidamente porque a sua mãe tinha 
sido recentemente operada a um cancro da mama. Esperemos que finalmente abrace a 
causa quando a mãe estiver curada. 

Esta resposta foi reenviada a J. DEK, que no mesmo dia respondeu o seguinte: 

13-06-2008 
Caro Rick, não consigo descrever o que sinto neste momento. É absolutamente incrível! 
Obrigado, muito obrigado! Acho que tenho que deixar o meu cérebro habituar-se um 
bocadinho a este milagre... Envio-lhe outro email ainda hoje.. Nunca estive tão feliz e 
tão surpreendido na minha vida! Com os melhores cumprimentos, J. DEK 

Óleo já cozinhado. A sua consistência torna-se 
mais expessa com a descida de temperatura, 

tornando-o cada vez mais escuro.
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vítima da propaganda do sistema de saúde que torna as 
pessoas desinformadas e facilmente manipuláveis. Ficarias 
admirado com a mudança de tom dessas pessoas quando 
lhes diagnosticam um cancro. Se o que essas pessoas 
procuram é um vendedor de drogas, bastava visitar o seu 
maravilhoso médico. Cerca de 80% das causas de morte 
por overdose na sociedade são causadas por drogas legais, 
produzidas e comercializadas por farmacêuticas legais, e 
prescritas pelos médicos em que tanto confiamos. E já que 
vem ao caso, sabes quantas pessoas morreram até hoje 
devido à utilização da cannabis medicinal? Zero.    

E agora Rick, quais são os planos para o futuro? 
O meu plano para a Phoenix Tears foi sempre o mesmo 
desde o início: cultivar as variedades de cannabis com 
melhores potenciais terapêutico e medicinal em grande 
escala, em ambiente controlado, e tornar este medicamento 
acessível ao público em troca de donativos pessoais vo-
luntários. Ninguém deve morrer por não poder pagar um 
medicamento que pode salvar-lhe a vida. Com o apoio da sociedade espero um dia atingir 
esse objectivo, e no dia em que isso acontecer, nascerá uma nova era para a saúde de todos 
nós. Depois do que as empresas farmacêuticas e os estados fizeram aos cidadãos e inves-
tigadores durante todos estes anos, creio que não têm autoridade moral para intrometer-se 
na medicina canábica, e seria pura e simplesmente absurdo que nos obrigassem a pagar 
qualquer tipo de taxa sobre este tipo de medicamento se alguma vez for autorizado. 

Por fim,  talvez um comentário sobre a nova atitude de Obama perante este pro-
blema, e a sua intenção de tentar reduzir a frustração das pessoas que ainda não 
conseguem obter cannabis medicinal? 

Tanto quanto sei, o último presidente que os Estados 
Unidos tiveram chamou-se Kennedy. Em relação ao 
Sr. Obama, creio que é apenas o mais recente fantoche 
dos grande grupos económicos. Parece que Obama 
está a diminuir as restrições sobre a utilização medici-
nal da cannabis, mas porquê? Estará a fazê-lo por ter 
bom coração ou porque se está a aperceber de que já 
não há maneira de manter a verdade sobre utilização 
médica escondida do grande público? Creio que o Sr. 
Obama não é assim tão generoso como parece, e con-
fesso que dificilmente acredito no que ele diz. 

  
Quer dizer alguma coisa às pessoas que estão a ler 
o artigo e que neste momento ainda têm que recor-
rer à medicação convencional? 
Fico doente por pensar que uma pessoa pode trabalhar 
a vida toda para este sistema, adoecer seriamente e 
depois ser mal tratada e ter que ingerir todo o tipo de 
comprimidos com químicos nefastos para a saúde. Se 

procuram coisas verdadeiramente medicinais, olhem para a natureza. A cannabis é chama-
da a árvore da vida, e é considerada a planta com mais utilizações medicinais da terra. Tudo 
isto tem uma boa razão. Ninguém tem o direito de negar a utilização medicinal da cannabis 
a ninguém. Temos um direito a esta planta que nos foi dado por Deus, e o que temos que 
fazer é erguermo-nos e lutar pelos nossos direitos. Se o fizermos, toda esta loucura terá 
finalmente termo. 

Agradecimento: Rick Simpson, Steve e Christian Laurette da Phoenix Tears e WeedWorld [www.weedworld.co.uk] 

www.phoenixtears.ca · www.phoenixtearsmovie.com  
Run from the Cure: www.youtube.com/watch?v=pjhT9282-Tw

Rick a recolher o medicamento, já sem vestígios de solvente.
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Em Portugal pode-se utilizar água da rede. Dependendo  
de cada zona, poderão ter que ser feitos ajustamentos. 
O ideal é pedir através da internet uma análise recente  
da água de rede do seu município que é cedida gratuitamente

hIDROPONIA 
PARA TODOS!

À partida pode parecer uma ideia um pouco 
estranha, mas de facto as plantas podem sobreviver e 
até desenvolver-se melhor num meio exclusivamente 
aquático. Neste tipo de cultivo, o substrato é inerte e 
serve apenas para sustentar a planta. Se as raízes tiverem 
condições favoráveis para o seu desenvolvimento e para 
a troca saudável de substâncias com o meio circundante, 
essenciais à alimentação e à actividade metabólica, a 
planta crescerá saudável. Para tal, como no caso de 
um aquário de peixes, é necessário adaptar a água à 
necessidade de cada peixe.  Se conseguirmos controlar 
a qualidade da água e a alimentação de que a planta se 
servirá, proporcionaremos condições excepcionais para o 
desenvolvimento da planta, com consequências directas 
na velocidade de crescimento e na produção da mesma. 
Desde os jardins suspensos da Babilónia, a tecnologia 
evoluiu bastante, nomeadamente na segunda metade do 
Séc XX, aplicada à horto, fruti e floricultura industriais. 
No final dos anos 70, lançou-se no mercado americano a 
primeira unidade de produção hidropónica doméstica e as 
diversas vantagens desse tipo de cultivo não tardaram em 
chegar ao mundo do auto-cultivo.  

A ÁGUA
Num cultivo hidropónico, ainda mais do que em terra, a 
água assume um papel preponderante. Daí que a qualida-
de da mesma seja fundamental para o sucesso do cultivo. 
Em Portugal, na maioria das localidades pode-se utilizar 
água da rede. No entanto, dependendo da qualidade da 
água de cada zona, poderão ter que ser feitos alguns ajus-
tamentos ou tomadas precauções. O ideal seria pedir uma 
análise recente da água de rede do seu município que é 
cedida gratuitamente (através da internet) pelo serviço 
municipal que fornece a água. Para simplificar, expomos 

se nas grow shops e convém 
começar por adicionar uma 
pequena quantidade, verificar, 
e continuar até atingir o valor 
desejado. Depois adicionam-se 
os nutrientes, deixa-se repousar 
15 minutos, testa-se outra vez 
e, se for necessário, corrige-se 
de novo até estar dentro dos 
valores desejados (5.2-6.5). Só 
depois deste processo se volta 
a ligar a bomba do sistema. É 
normal que o pH varie ligeira 
e gradualmente, descendo e 
voltando a subir, acompanhando 
a absorção de nutrientes da 
planta. Quando as plantas se 
alimentam geralmente o pH 

desce, quando não se alimentam sobe. Essa variação 
ligeira é normal e geralmente volta a estabilizar.  Só se os 
valores se começarem a afastar muito dos limites é que se 
deve voltar a corrigir. A acumulação de ácidos ou bases 
para corrigir valores no depósito é tóxica para as plantas, 
não se devendo utilizar diariamente.  

Geralmente o truque para prevenir oscilações grandes 
de pH durante o cultivo é estabilizar o pH do substrato 
e do próprio sistema hidropónico antes de introduzir 
as plantas. Tal como com um peixe num aquário, a 
planta só se introduz no sistema quando este está pronto 
para recebê-la. Existem vários tipos de medidores de 

os pontos essenciais a ter em conta 
para que a água esteja em óptimas 
condições para a planta se desen-
volver.

  
 1. pH (acidez ou  

alcalinidade) e dureza 
da água
Há uma escala que mede a 

acidez e a alcalinidade das subs-
tâncias (pH). A escala vai de 0 a 14, 
sendo que 7 é o valor do pH neutro: 
não é ácido nem alcalino.  De 0 a 7 
é ácido, de 7 a 14 é alcalino. Geral-
mente quando a água é alcalina diz-
se água dura, quando é ácida chama-
se água mole. Em Portugal a água 
é maioritariamente dura, com ph 
entre 8 e 9, o que é demasiado para 
as plantas. Em hidroponia, devemos 
ajustar o pH da solução de nutrien-
tes entre 5.2 e 6.5. Se o pH estiver 
acima ou abaixo destes valores, a 
disponibilidade de sais minerais não 
é a mesma e a assimilação não se 
processa normalmente produzindo 
carências ou excessos de nutrientes 
que podem ser graves. 

Para ajustar o pH, a técnica é a seguinte: deita-se 
uma quantidade de água certa no depósito, mede-se 
o pH e corrige-se o valor com uma solução ácida ou 
alcalina, conforme a situação. Essas soluções vendem-

Vantagens da Hidroponia
	•	Aumento	da produção final (com boas condições de cultivo)
•	Bom	sabor	e	aroma	(especialmente	com	determinadas	variedades)
•		Redução	significativa	da	duração	do	ciclo	vegetativo	(ainda	mais	se	se	trabalhar	

com “clones”. 
•	Bem	utilizada	pode	optimizar	o	potencial	genético	da	planta.
•	Melhor	controlo	directo	sobre	a	nutrição	da	planta.
•		Possibilidade	de	monitorização	permanente	do	pH	e	da	quantidade	de	fertilizan-

te disponível na água. 
•		Não	há	necessidade	de	entrar	e	sair	de	casa	com	sacos	de	terra	regularmente.
•	Fácil	eliminação	ou	reutilização	do	substrato.
•		Ao	não	haver	rega	manual	é	mais	limpo	e	menos	propenso	a	ataques	de	pragas.

Para muitos hidroponia é uma palavra complicada que 
faz pensar num cultivo tipo laboratório espacial apenas ao alcance 
de bolsas recheadas e cultivadores experimentados. No entanto esta 
técnica de cultivo sem terra remonta aos míticos jardins suspensos 
da Babilónia no século VI e está agora ao alcance de qualquer um.

pH demasiado baixo 
Provoca uma maior disponibilidade de 

micro-nutrientes que podem chegar a níveis 
tóxicos para a planta. Principais problemas 

associados: Excessos de cobre (Cu),  
zinco (Zn), manganês (Mn) e ferro (Fe). 

Carências de magnésio (Mg) e de cálcio. 

pH demasiado alto 
Provoca um bloqueio de determinados 

elementos que deixam de estar disponíveis 
para as plantas causando carências  

e bloqueios de crescimento. 
Principais problemas associados: 

Carências de ferro (Fe), zinco (Zn), 
boro (B) e manganês (Mn).





pH, uns digitais – mais práticos e mais precisos, mas 
que exigem manutenção, e outros cromáticos que são 
geralmente baratos e muito fiáveis, se bem que menos 
práticos e precisos. Se utilizar um digital é importante 
verificar a afinação no mínimo uma vez por mês para 
não correr o risco de ter leituras enganadoras. Verifique 
se tem compensação automática de temperatura, porque 
esta influencia ligeiramente a leitura. Para emergências, é 
sempre aconselhável ter um medidor cromático em casa. 

2. EC (Electro-Condutividade) 
e sais solúveis 
 A Electro-condutividade mede a quantidade de sais 

solúveis na água. Como a existência de sais permite à 
água conduzir a electricidade, medindo a condutividade 
sabemos aproximadamente a concentração de sais na 
água. Como os fertilizantes são essencialmente sais, 
com um medidor de EC conseguimos saber 
qual a quantidade de fertilizante disponí-
vel na solução de nutrientes.  No entanto, 
este aparelho não nos conseguirá dizer 
a presença específica de cada nutriente 
ou elemento químico. 

O medidor de EC mede a soma 
de todos os sais indiscriminadamente, 
por isso serve essencialmente como um 
valor de referência.  A água pura tem uma 
electrocondutividade de zero, mas como nunca 
trabalhamos com água pura – até é desacon-
selhável para as plantas -, não há problema.  
A água da rede pública inclui naturalmente 
sais minerais, entre os quais magnésio, cálcio, 
ferro, etc., que são importantes para a planta. 
O problema é se estão em excesso.  A electro-
condutividade da água da rede não deve ul-
trapassar os 0,8  (em Portugal geralmente não 
ultrapassa os 0,5 mas há países onde ultrapassa o 1,0).  Se 
isso acontecer devemos misturar água destilada para redu-
zir a concentração de sais. O problema não é o valor de EC 
em si, que é relativamente baixo; radica na necessidade de 
elevar a EC durante o período de cultivo até valores perto 
de 2,0 sem “queimar” a planta. Se tivermos uma EC inicial 
elevada na água da rede, não poderemos adicionar muitos 
nutrientes, porque facilmente ultrapassamos o valor aceite 
pelas plantas, ou provocamos interacções com os nutrien-
tes. Por exemplo: O carbonato da magnésio e o carbonato 
de cálcio são substâncias normalmente presentes na água 
e apreciadas pelas plantas. No entanto, se a concentração 
de carbonato cálcio for muito elevada, o cálcio liga-se ao 
fósforo formando fosfato de cálcio, um composto insolúvel 
que precipita no fundo do depósito. Desta forma a planta 
não consegue assimilar o fósforo nem o cálcio, levando a 
uma carência dos mesmos. Outra opção seria investir num 
filtro de Osmose Inversa, que filtra a grande maioria dos 
sais da água antes desta ser introduzida no depósito.

Se uma EC elevada provoca problemas, uma EC muito 
reduzida também leva a problemas de nutrição, mas desta 
feita relacionados com carências.

Se não tivermos medidor de EC, o ideal é substituir a 
solução de cultivo no máximo uma vez por semana, utili-
zando as concentrações de nutrientes aconselhadas pelos 
fabricantes. Desta forma desperdiçamos alguns nutrientes 
mas geralmente prevenimos problemas de alimentação.  
Tal como em terra, devemos ser sensíveis às características 
de cada espécie, nomeadamente as suas necessidades e 
tolerâncias em relação às quantidades de nutrientes pre-
sentes na água. Para plantas de forte componente sativa, 
é aconselhável começar por utilizar metade da dose in-
dicada, e ir subindo gradualmente, observando a reacção 
da planta. Nas plantas de origem Indica, podemos utilizar 
as quantidades aconselhadas normalmente, e algumas até 
consomem um pouco mais de comida sem se queixarem 
de excessos. Em caso de dúvida, mas vale ter nutrientes a 
menos do que a mais.  

Controlar frequentemente a EC ajuda a prevenir pro-
blemas sérios de nutrição. Para regular a EC, geralmente 
adiciona-se água ou nutrientes. Se a EC estiver baixa, 
quer dizer que a planta se está a alimentar. Neste caso 
acrescenta-se uma quantidade certa de água com a concen-

tração correcta de nutrientes e enche-se o depósito até ao 
nível normal. Desta forma asseguramos que não existirão 
excessos. Se a EC estiver acima do desejado, significa que 
a planta não se está a alimentar correctamente. Geralmente 
deve-se a desregulações do pH. Em caso de excesso, basta 
deitar água da rede até equilibrar o valor. Após estes pro-
cessos não devemos esquecer a verificação e correcção do 
pH. Se o pH e a EC estiverem controlados e estabilizados, é 
um grande passo para que o cultivo evolua favoravelmente.

3. Temperatura da água
18º - 22ºC

A temperatura da água é um factor muito 
importante em hidroponia porque influencia a saúde 
das raízes e a capacidade de assimilar nutrientes.  

Com temperaturas demasiado baixas as sementes 
não germinam, as raízes não absorvem nutrientes, 

Para evitar este tipo de problemas deve-se controlar 
a temperatura do depósito. Se a água estiver muito fria, 
utilizam-se resistências de aquários com termostato para 
aquecer a água à temperatura desejada.  Quando está muito 
calor é mais difícil de resolver o problema. Quanto maior 
a temperatura menor a disponibilidade de oxigénio na 

água. Sem oxigénio, as raízes asfixiam e morrem.  
Além disso, abre caminho a todo o tipo de pragas, 
sobretudo aos fungos. Existem arrefecedores para 
aquários e depósitos de rega mas são geralmente 
muito caros para aplicar num sistema doméstico. 
O ideal é tentar prever o problema e instalar 
soluções de recurso. Ter o tanque de nutrientes 
o mais baixo possível dentro do grow é um 
bom princípio; tapá-lo com película reflectora 
também ajuda a reflectir a luz das lâmpadas, 
diminuindo o aquecimento do tanque, ao 
mesmo tempo que impede o crescimento 
de algas no depósito.  Para monitorizar a 
temperatura é suficiente um termómetro de 
aquário, bastante acessível numa loja de 
aquários ou numa grow-shop. As plantas 

preferem temperaturas estáveis. Oscilações 
bruscas de temperatura causam choques de stress e 

influenciam a assimilação de nutrientes.  

4. Oxigenação da água
A oxigenação da água de rega é essencial tanto em 

hidroponia como em terra. No entanto, na hidroponia 
revela-se ainda mais importante, porque determinados 
sistemas são passivos, não havendo movimento na água 
que possibilite a sua oxigenação. Daí o recurso a bombas 
de água, de ar e a outros sistemas de oxigenação da solução 
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Valores aconselhados de EC durante 
as várias fases de cultivo 

para uma água da rede com um EC de 0,4 
(mais comum em Portugal):

 Plantas acabadas de germinar e clones: 0.8
 Plantas e clones já enraizados: subir gradualmente de 1.2 a 1.6 
 Estado vegetativo: 1.6 a 1.8 
 Floração e frutificação: 1.6 a 2.0
 Última semana (Flush): 0,5 a 0,8

e as plantas não se desenvolvem ou fazem-no muito 
lentamente.  Com temperaturas demasiado altas, as 
raízes cozem, ou ficam particularmente susceptíveis 
a ataques de fungos tão temíveis como o Phityum.  
Estes fungos propagam-se rapidamente na água e 
provocam o apodrecimento das raízes e caule, tendo 
consequências catastróficas para as plantas. As raízes 
devem ter uma coloração branca e brilhante; quando 
começam a amarelar e a ficar castanhas, indiciam que 
algo corre mal. Devemos mudar a água do depósito, 
lavá-lo e desinfectá-lo antes de o voltar a utilizar. Para 
tal, podemos utilizar peróxido de hidrogénio, mas ter o 
cuidado de enxaguar muito bem o depósito antes de o 
voltar a utilizar.  

Nas Grow Shops existem vários tipos de 
medidores de pH para todos os bolsos, 
cromáticos e digitais 

O primeiro sistema hidropónico doméstico 
foi comercializado nos EUA no final dos anos 70. Hoje em dia a sua utilização 
estendeu-se ao mundo da canabicultura com resultados surpreendentes e um 
desenvolvimento desta tecnologia a um nível sem precedentes. A tecnologia de 
ponta chama-se Fog-o-ponics, uma mistura de hidroponia com a atomização de 
micro-partículas semi-gasosas em redor das raízes.



de nutrientes, para manter a solução oxigenada e com os 
nutrientes em movimento. Geralmente utilizam-se bombas 
de ar ligadas a pedras de aquário, que se situam no fundo 
do depósito e difundem bolhas de ar que mantêm a água 
rica em oxigénio. (Não confundir com água oxigenada, 
mortal para as plantas).

Ao longo destes quatro pontos essenciais, expusemos 
as principais variáveis a ter em conta quando utilizamos um 
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sistema hidropónico. Pode parecer um pouco complicado, 
mas no fundo resume-se no seguinte objectivo: 
Obter uma água com suficiente oxigenação, uma 
temperatura adequada e a quantidade certa de sais minerais 
para que a planta possa alimentar-se de todos os elementos 
de que necessita, quando necessita, e na quantidade que 
necessita. Os pontos essenciais que referimos acima 
influenciam a capacidade da planta de o fazer e devemos 
controlá-los de forma a não ter carências ou excessos na 

assimilação dos sais minerais, que se reflectirão na saúde 
e produção da planta. 

Para controlar estes factores precisaremos de 3 
medidores: 
1. um para o pH (acidez) 
2.  um para a EC (Electro condutividade) – existem 

versões que medem pH e EC (2x1)
3. um para a temperatura da água.

Se conseguirmos controlar a qualidade da água e a alimentação  
de que a planta se servirá, proporcionaremos condições excepcionais 
para o desenvolvimento da planta, com consequências directas  
na velocidade de crescimento e na produção da mesma

Seguidamente, passamos a descrever os principais tipos 
de sistemas utilizados para cultivo em hidroponia:

SISTEMAS DE IRRIGAçãO 
GOTA-A-GOTA

Os sistemas de irrigação gota-a-gota são geralmente 
constituídos por um depósito e uma bomba para a 
água de rega, vasos ou  sistema de calhas onde repou-
sa o substrato de cultivo, e um sistema de distribuição 
da água do depósito até à base de cada planta. Para 
tal, utiliza-se geralmente um tubo central que sai da 
bomba com ramificações de tubos mais finos que 
fazem a distribuição até cada planta. No final desses 
tubos colocam-se terminais ou gotejadores que regu-
lam o fluxo de água durante a rega. O substrato mais 
utilizado nestes sistemas é a lã de rocha, seja em tacos 
de 1 metro, ou em granulado, mas também podem 
utilizar-se bolinhas de argila. Dependendo do subs-
trato utilizado, deve-se regar mais ou menos vezes e 
por períodos mais longos ou mais curtos. Controlar 
a quantidade ideal é essencial para evitar problemas 
como o apodrecimento de raízes ou a acumulação de 
sais. As bolinhas preferem regas mais frequentes com 
um fluxo razoável; no caso da lã de rocha não se pode 
exagerar na quantidade de água, é melhor uma primei-
ra rega diária em quantidade e depois pouca quantida-
de e alternadamente (ver substratos para hidroponia). 
Este tipo de sistema pode funcionar em circuito 
“aberto” ou “fechado”. Um circuito aberto é aquele 
em que geralmente não há re-aproveitamento da água 
de rega, esta não sobra ou se sobrar é canalizada para 
um depósito ou para um esgoto. É mais dispendioso 
em termos de nutrientes, mas previne acumulação de 
sais. Num sistema fechado a água de rega circula num 
internamente: a água é bombeada do depósito até à 
planta, escoa até um sistema de recolha e regressa ao 
depósito, de onde volta a ser enviada até às plantas 
completando o ciclo. É comum utilizar-se mesas de 
cultivo suportadas por cavaletes, sendo que um ca-
valete deve ficar sempre ligeiramente mais alto que o 
outro, provocando uma suave  inclinação descendente 
até à parte da mesa que tem o orifício de escoamento. 
O objectivo é escoar a água em excesso para proteger 
a saúde das raízes. As plantas são colocadas já enrai-
zadas num cubo de lã de rocha no substrato final, e a 
zona de irrigação das raízes deve ser protegida da luz 

à parte, e depois levantar o depósito vazio e inserir o 
cheio no seu lugar. Desta forma não há grande risco 
de catástrofe.  Existem também sistemas mistos de 
Ebb & Flow, que aliam uma argola de rega no topo 
do substrato à inundação, que é feita por cima.   

Sistema Ebb & Flow no terminal de rega.  
Este é um sistema de distribuição através de anel de 
rega superior. Outros Ebb & Flow fazem a inundação a 
partir da base da bandeja

Para cultivar em hidroponia é necessário um sistema que sustente  
as plantas, armazene a água e a distribua pelas plantas, individual  
ou colectivamente. Existem várias marcas que proporcionam um leque  
variado de escolhas para as diferentes necessidades dos cultivadores, desde 
sistemas para uma única planta até unidades modulares para produção  
de vários metros quadrados. Estes sistemas estão disponíveis nas grow shops, 
mas com algum trabalho também é possível construir um sistema caseiro.

SISTEMAS DE MARé 
OU EBB & FlOw

Os sistemas de maré tendem a 
imitar a situação das plantas 
que vivem em margens de 
rios ou canais e estão sujeitas 
à subida e descida diária do 
nível das águas devido à acção 
das marés. São sistemas simples 
e cómodos, adaptam-se bem a es-
paços de cultivo pequenos e médios,  geralmente 
com um bom rendimento. Dentro dos tipos de sis-
temas hidropónicos, são dos que melhor aguentam 
uma falha na bomba, dando por isso uma fiabilidade 
acrescida. Neste sistema, existe um depósito de rega 
que assenta no solo e sustenta o vaso ou tabuleiro que 
contém o substrato.  Este tabuleiro tem dois orifícios 
a alturas diferentes: uma válvula de segurança para 
nunca transbordar, e outra por onde entra a água que 
o inunda. Os substratos mais comuns nestes sistemas 
são as bolinhas de argila, seguidas da lã de rocha e 
do mapito. Com bolinhas de argila pode-se inundar 
várias vezes o substrato durante 15-20 minutos de 
3 até 8 vezes por dia, no mínimo com uma hora de 
diferença, e preferencialmente enquanto a luz está li-
gada. Com a lã de rocha depende mais das condições 
climatéricas do cultivo, mas tendo em conta a elevada 
retenção de água deste substrato, deve-se regar me-
nos vezes ao dia (máximo 4) durante períodos curtos 
(máx 15 minutos).  Estes sistemas são muito práticos 
mas convém estar avisado para a logística necessá-
ria à mudança da água e limpeza do depósito, uma 
vez que será necessário movimentar o sistema com 
as plantas já em desenvolvimento, o que não é nada 
aconselhável. Um bom truque é adquirir um depósito 
extra com o sistema, preparar a solução de nutrientes 

para evitar o crescimento de algas. Quando utilizado 
em calhas (mesa de cultivo) este método é apropria-
do para plantas pequenas ou cultivadas a partir de 
clone, devido à ausência de sustentação face ao peso 
da planta. Não é aconselhado para espaços de cultivo 
com limitações de altura, uma vez que para facilitar 
o processo a mesa fica geralmente à altura da cintura 
com o depósito por baixo. 

SISTEMAS hIDROPóNICOS



Foi a última técnica de cultivo de alto 
rendimento estardardizada no mundo do cultivo de 
interior do sec. XX, desenvolvida no final da década 
de 60 entre centros de investigação em Israel e a 
Universidade de Davis, na 
Califórnia. A grande vantagem 
da Aeroponia é o teor de 
oxigenação das raízes, que 
supera a já em si optimizada 
hidroponia tradicional.  As raízes 
estão suspensas no ar, onde 
são aspergidas com a solução 
nutriente, que volta ao depósito 
fechando deste modo o circuito. 
A permanente exposição da 
raízes ao ar e à água promove 
condições extraordinárias para 
o desenvolvimento de um 
sistema radicular explosivo e 
saudável, com as consequentes benesses para a saúde, 
desenvolvimento e rendimento da planta.  Sendo um 
sistema fechado, tal como os sistemas anteriores, é 
também amigo do ambiente. Estes sistemas funcionam 
com dois tipos de bomba: bomba standard que através 
de um sistema de tubos distribui 
aspersores junto do caule de 
cada planta, e a bomba de 
vortex, que geralmente ocupa 
uma posição central no sistema 
e por centrifugação propaga 
micro partículas até ao limite do 
sistema, regando todas as plantas 
de uma vez. Se por um lado esta 
opção é mais fiável, por outro 
a distribuição das partículas 
não é tão homogénea como no 
caso da aspersão localizada. 
Esta última tem a desvantagem 
de, ao ter mais tubos, ter maior 
probabilidade de falha de um 
aspersor isolado, o que poderia provocar a perda de uma 
planta antes de o cultivador se aperceber do estrago. 
Neste sentido, a aeroponia é sem dúvida um método 
de cultivo de alto rendimento, mas também exige mais 
atenção e dedicação. 

Num cultivo aeropónico sob uma lâmpada de 
sódio de alta pressão, se a bomba se avaria o cultivo 
inteiro pode colapsar numa dúzia de horas.  Se as ra-
ízes já tiverem comprimento suficiente para atingir o 
depósito ainda existe uma réstia de esperança, mas o 
melhor é mesmo prevenir, fazendo uma limpeza regular 

à bomba e verificar se existem tubos ou aspersores 
entupidos.  Existe ainda uma técnica mista entre hidro 
e aeroponia, denominada de DWC – Deep Water Cul-
ture.  Consiste em utilizar um recipiente parecido a um 

balde que serve de depósito, e 
uma tampa na qual se abrirão 
orifícios para encaixar vasos de 
rede para hidroponia. Enche-se o 
balde com solução nutriente até 
a água ficar a cerca de 2 cm do 
fundo dos vasos encaixados na 
tampa.   Enche-se a base destes 
vasos com uma camada de boli-
nhas de argila, coloca-se o clone 
ou planta (previamente enrai-
zada) num cubo de lã de rocha 
sobre essa camada de argila e 
preenche-se o espaço restante 
com bolinhas de argila.  Essas 

bolinhas tem que ser previamente lavadas e o seu pH 
estabilizado entre 5,4 e 6,2. Após este passo coloca-se 
o vaso no sítio. Antes deste processo convém fazer um 
orifício na tampa ou no topo do próprio balde, e fazer 
passar o tubo que ligará a bomba de água à pedra de 

ar. Quando a pedra de ar estiver 
instalada no fundo do depósito 
e ligada à bomba, fecha-se o 
balde com a tampa, introduz-se 
o vaso com a planta e liga-se 
a bomba de ar. As bolhas de ar 
difundidas pela pedra de ar so-
bem e rebentam quando atingem 
a superfície, salpicando as raízes 
que desta forma absorvem água 
e nutrientes. É um sistema ideal 
para principiantes que acaba por 
ser relativamente fiável. O nível 
da água deve ser controlado 
regularmente, assim como a sua 
qualidade.  

Existe por fim um outro sistema aeropónico que 
também funciona muito bem: consiste num sistema 
de calhas com um nível de água permanente de 8 cm; 
a água é introduzida perto das plantas por aspersores 
estrategicamente localizados, escorre pelas raízes até 
ao fluxo de água com 8 cm que corre no sentido da 
gravidade. 

É um sistema muito simples, sendo dos mais 
fiáveis em aeroponia, e que permite obter grandes 
resultados, como o obtido pelo cultivador que enviou  
a sua foto para o correio do leitor da edição anterior 
d’A Folha.   
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Segurança em primeiro lugar: nunca introduzir a mão 
no depósito sem desligar todos os aparelhos eléctricos 
como bombas, aquecedores e água, etc.– risco de electrocussão!

As 5 regras básicas para um cultivo Hidro
1.  Para começar, lave as bolas com água com pH ajustado até estas estarem dentro dos 

limites. De seguida lave o sistema, encha-o com água com pH ajustado e ponha-o a 
circular. Vá ajustando o pH até estabilizar. Pode demorar alguns dias, por isso comece 
com calma. Quando estiver tudo estabilizado encha o depósito com água ajustada e 
introduza a argila nos vasos ou bandejas.

2. Ponha o sistema a circular sem a planta. Se houver oscilações, corrija.   
3.  A planta a colocar no sistema deve estar muito bem enraizada, de outro modo levará muito tempo a reagir.
4.  Controle regularmente o pH, a EC, a temperatura e – muito importante – o nível de água do depósito! 
5.  Utilize nutrientes apropriados e não exagere, mais vale a menos que a mais.  Não esteja a alterar a solução 

de nutrientes diariamente.

AEROPONIA

Pormenor de sistema NFT e de um cubo de lã de rocha 
com algas que não deveriam ali estar se se tivesse 
coberto a bandeja com plástico reflector de modo a 
impedir a passagem de luz

imagem incrível do sistema radicular desta planta  
numa cultura aeropónica Nutriculture

Base de sistema propagador de clones aeropónico

 
SiStemAS NFt 
(NUTRIENT FIlM TECHNIQUE)

Esta técnica de hidroponia simula o habitat das plan-
tas que estão localizadas perto de um riacho, com as 
raízes permanentemente imersas, que vão absorvendo 
os nutrientes da água corrente. O movimento perma-
nente da água e o sistema de cascata inerente a este 
tipo de formato constituem um dos melhores métodos 
de hidroponia, uma vez que quase não existe substrato 
e o controlo da oxigenação e da alimentação não sofre 
influências do contacto com este. Assim, o controlo 
da solução nutriente é quase absoluto. 

O sistema é constituído por um depósito sobre o 
qual assenta uma bandeja com uma suave inclinação.  
A água é bombeada do depósito até ao topo da ban-
deja, por onde corre em toda a sua largura no sentido 
da inclinação, até se voltar a precipitar no depósito 
através de corte longitudinal no final da bandeja. Esta 
precipitação faz o efeito de cascata, promovendo uma 
excelente oxigenação da solução nutriente. 

O substrato é uma malha têxtil com menos de  
1 mm de espessura que absorve e distribui a água 
uniformemente pela bandeja, onde assentam os cubos 
de lã de rocha com as plantas já enraizadas. Deste 
modo, as raízes assentam numa base em que uma 
película de água com escassos milímetros que contém 
todos os nutrientes necessários circula em circuito 
fechado. Este tipo de sistemas é apenas para plantas 
de pequeno porte ou que tenham sustentação adicio-
nal, uma vez que não existe substrato a que as raízes 
se consigam “agarrar”. A sua base será o cubo de lã 
de rocha que já trazia na altura do transplante, por 
isso não conseguirá suportar grandes pesos de cabe-
ças ou tenderá a desiquilibrar-se e cair. Assim sendo, 
aconselha-se trabalhar exclusivamente a partir de 
clone ou com variedades “automáticas” feminizadas, 
de dimensões mais reduzidas. Mesmo assim, não se 
aconselham estados vegetativos superiores a três se-
manas, no máximo. 

Apesar destas contingências, bem manipulado este 
sistema é dos mais produtivos do mercado. Criado ori-
ginalmente por A. Cooper na Inglaterra dos anos 60, 
permite cultivar um grande número de plantas peque-
nas num espaço reduzido, diminuindo o tamanho dos 
ciclos vegetativos e possibilitando uma colheita extra 
anual. Este tipo de cultivo também pode ser efectuado 
com os restantes sistemas hidropónicos, mas o NFT é 
de facto ideal para cultivo em Sea of Green. 



SUBSTRATOS
Em hidroponia, os substratos funcionam como meras subs-
tâncias inertes que proporcionam condições para a planta 
se sustentar, sem que esse substrato interaja de algum modo 
com a solução de nutrientes. Eis os mais utilizados: 

Bolinhas de argila expandida: este 
substrato é reutilizável, tem uma 
grande retenção de ar e capacidade de 
drenagem. É o substrato mais utilizado 
para todos os sistemas hidroponicos. 
É  extremamente versátil, sendo usado 
para encher os vasinhos de rede em 
sistemas de calha ou de DWC, para encher as bandejas dos 
Ebb & Flood, etc. É o substrato hidropónico que aguenta 
mais água sem apodrecer as raízes, e um dos que retém 
humidade durante mais tempo. Apesar de ser relativamente 
limpo, vai soltando pequenas partículas de cerâmica que 
entrando no circuito de rega podem entupir os gotejadores, 
mas é raro acontecer.

lã de rocha: Não é reutilizável, tem 
uma grande capacidade de retenção de 
água, e por isso menor capacidade de 
drenagem comparando com as bolinhas 
de argila. É geralmente utilizada para 
enraizar clones. Costuma servir de 
substrato de crescimento e floração em 

diversas formas, desde os blocos de 1 m de comprimento 
nos sistema de gota-a-gota até ao granulado em cubos de 
2-3 cm que parece dar bons resultados em vasos grandes 
(a partir de 30 L)  com sistema de rega gota-a-gota. Este 
sistema é indicado para produzir em interior poucas plantas 
de grande porte por metro quadrado. É um substrato limpo, 
que não costuma entupir bombas nem tubagens. Por vezes 
o granulado de lã de rocha funciona bem misturado a 50% 
com mapito.  
Mapito: É uma mistura de granulado de lã de rocha com 
uma espuma similar à utilizada nos colchões. É um material 
mais esponjoso, com maior capacidade de retenção de ar 
e de drenagem que a lã de rocha, mas também com maior 
retenção de água que a argila. Em hidroponia utilizam-se 
sobretudo em sistema de maré, em sistemas gota-a-gota e 
sistemas de vasos grandes. 
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Areia de rio: Segundo muitos cultivadores experientes em 
hidroponia, a areia do rio – sem sal, é dos melhores substra-
tos para hidroponia. No entanto, a utilização é rara devido 
ao peso considerável deste substrato, podendo pesar mais 
de 3 kgs por cada litro. Isto torna-o impraticável em culti-
vos de interior caseiros em que um sistema pequeno/ médio 
gasta por natureza 25 a 50 L, o que seria um peso absurdo. 
Aparte este constrangimento, é um belo substrato. 

ESSENCIAL
•		Segurança em primeiro lugar: Em hidroponia funcio-

namos quase sempre com bombas de água, depósitos, 
mangueiras, etc. Qualquer acidente com água perto de 
material eléctrico pode ser desastroso. Todo o material 
eléctrico, e se possível tomadas, devem estar no mínimo 
meio metro acima do chão.

•	 Nunca introduzir a mão no depósito sem desligar todos os 
aparelhos eléctricos como bombas, aquecedores de água, 
etc.– risco de electrocussão!

•	 A primeira coisa a fazer é sempre estabilizar o pH do 
substrato e do sistema. Só quando o pH estiver estável  
é que se introduzem as plantas!

•	 Em hidroponia é essencial utilizar plantas ou clones muito 
bem enraizados; de outro modo podem produzir-se gran-
des atrasos no adaptação da planta ao sistema.

•	 Não utilizar fertilizantes orgânicos em hidroponia, a não 
ser por recomendação expressa do fabricante, pois fer-
mentam e entopem os circuitos de distribuição.

•	 Utilizar preferencialmente clones bem enraizados e de 
dimensão média ou pequena.

•	 Em hidroponia as plantas crescem mais rápido do que o 
normal. Cuidado com a distância da planta até à lâmpada, 
porque pode queimar com o calor.

•	 Lavar e desinfectar bem o depósito entre cada colheita, e 
se for possível entre o ciclo vegetativo e a floração. 

•	 Para reutilizar as bolas de argila demolhe-as e revolva-as em 
água com enzimas durante algumas horas. Repita o proces-
so com nova solução de enzimas. Quando as bolas ficarem 
limpas e o pH estabilizado estão prontas a reutilizar. 

Simulação de Vista interior de um sistema AeroFlo da 
General Hidroponics Europe (GHE)

FOG-O-PONICS
É o último grito da tecnologia hidro-Aeropónica a 
atravessar o atlântico, ainda de forma tímida. Funcio-
na como um sistema hidropónico em que as raízes têm 
metade do seu comprimento mergulhadas no depósito. 
A novidade é que dentro do depósito existem humi-
dificadores de membranas que flutuam e atomizam as 
partículas da solução de nutrientes. Deste modo, as 
raízes têm uma parte imersa em água, e a outra parte 
exposta ao ar é banhada por uma nuvem de partículas 
tipo nevoeiro enriquecidas com nutrientes – daí o 
nome Fog-o-ponics. A mistura de água atomizada e 
nutrientes é aparentemente benéfica para o sistema 
radicular, permitindo uma excelente oxigenação e 
favorecendo o crescimento dos filamentos secundários 
das raízes, que melhoram a absorção de nutrientes e 
por sua vez a saúde e o rendimento da planta. 



saúde
A FOLhA 22

Ex-combatente e veterano da guerra do Vietname, James 
Burton é uma pessoa determinada. Este técnico electricista enfrentou uma 
escolha difícil após ter-lhe sido diagnosticada uma forma congénita de 
Glaucoma: utilizar canábis e salvar a capacidade de visão que lhe restava, 
ou continuar a tomar os mesmos medicamentos ineficazes prescritos pelos 
médicos e perder a visão lentamente até cegar por completo. Escolheu a 
canábis e decidiu começar a cultivar a planta na sua quinta no Kentucky. 
Passado pouco tempo, os  agentes da autoridade locais descobriram o seu 
jardim privado e prenderam-no com a acusação de cultivo destinado ao 
tráfico. No seu julgamento, o oftalmologista Dr. John Merrit confirmou 
com o seu testemunho médico que a canábis era o único “medicamento” 
que podia impedir que James ficasse cego. O júri considerou posse de 
canábis para consumo, e ainda assim condenou-o a um ano de cadeia 
numa prisão de alta segurança. 
 
Enquanto estava na prisão, Burton foi privado do “medicamento” que 
cultivava para se medicar. O resultado foi a deterioração progressiva da 
sua capacidade de visão durante esse ano. Como os médicos da prisão 
verificaram que a sua vista estava a piorar gradualmente, tentaram 
submetê-lo a uma arriscada operação cirúrgica contra a sua vontade, e 
contra a qual se debateu durante meses até sair da prisão. 
 
Quando finalmente saiu da prisão, ele e a sua mulher Linda haviam 
perdido a casa e todas as posses. Apesar de o júri ter considerado que 
cultivava canábis apenas para seu próprio consumo, no dia 27 de Março 
de 1989 o juiz Ronald Meredith deu ordem para confiscar a sua casa e 
a quinta de vários hectares que a circundava, sem permitir que Burton 
testemunhasse em tribunal para tentar conservá-la. 
Burton e a mulher despediram-se das famílias e deixaram o país natal. 
Hoje vivem na Holanda, onde Burton tem uma receita de um médico que 
lhe permite receber a sua canábis em farmácias oficiais. Finalmente, o seu 
glaucoma está controlado. 

Donald Heavrin, advogado de Burton, manifestou 
a sua consternação e repúdio com a forma como se 
desenvolveu o julgamento, proferindo  no final do 
mesmo a seguinte declaração: Enviar um homem 
que tenta apenas salvar a sua visão para a prisão, 
e roubar a sua casa e as terras pelas quais tinha 

Enviar um homem que tenta apenas salvar a sua visão  
para a prisão, e roubar a sua casa e terras, deve fazer  
os autores da constituição americana dar voltas no caixão

trabalhado durante décadas, 
deve fazer os autores da 
constituição americana dar 
voltas no caixão. 
Actualmente, Burton 
ajuda outros pacientes a 
obter canábis para os seus 
problemas de saúde. É o 
fundador e administrador 
do Institute of Medical 
Marijuana (SIMM)®, 
uma organização sem 
fins lucrativos que 
fornece canábis biológica 
ao ministério da saúde 
holandês, que a distribui legalmente através da rede nacional de farmácias.  
 
Simm®: INSTITUTE OF MEDICAl MARIJUANA 
Simm®: INSTITUTO DO CANÁBIS MEDICINAl 

Quando o SIMM® recebeu a primeira licença para produção legal de canábis 
medicinal a nível mundial, destinada ao fornecimento do Ministério da Saúde 
holandês em 2003, iniciou a sua actividade com grandes expectativas em relação 
ao sucesso do programa. Nesse sentido, foi feito um grande investimento em 
termos de tempo, energia e capital para garantir que faríamos tudo o que fosse 
humanamente possível para fazer deste programa um sucesso internacional. 
Além disso, foi necessário desenvolver um conjunto completo de documentos 
estandardizados, nomeadamente a documentação credencial para consumidores, 
métodos e protocolos para manter um inventário diário exigido pela Opium 
Verlof, bem como desenvolver formulários e pautas orientadoras para os 
funcionários nas suas tarefas diárias. Como não existia nenhum sistema criado 
para este efeito a nível mundial, o trabalho teve que ser feito de base, e consumiu 
longos períodos de tempo.  

O PIONEIRO

Na última edição d’A Folha fizemos uma breve incursão 
sobre a evolução histórica da utilização terapêutica 

da canábis e analisámos relatórios médicos de modo a 
esclarecer algumas dúvidas sobre os benefícios (ou não) 
da utilização da canábis, dependendo do tipo de doença 

em causa. Na presente edição, analisamos o caso de James 
Burton e a organização por ele fundada [Institute  

of Medical Marijuana (SIMM)®] e o seu contexto actual.

Receitar erva 2.ª parte

James    
 Burton



THC 
e Autofagia Tumoral

ESTUDO INICIADO EM 2008

os investigadores revelam dados sobre o mecanismo 
pelo qual o Delta-9-tetrahidrocannabinol (THC),  
induz a morte de células tumorais de glioma

Por Dr. Javier Pedraza Valiente 
questões médicas podem ser-lhe remetidas  

através do e-mail: a.folha.pt@gmail.com

23 A FOLhA

Esquema publicado no estudo, demonstrando o mecanismo celular induzido pelo THC

Será que através do domínio da autofagia o comportamento  
celular em vários tipos de doenças poderá ser influenciado?

Em Março de 2003, foi finalmente assinado um contrato com duração 
de cinco anos, com possibilidade de renovação anual.

Houve dois cultivadores seleccionados e cada um teve 
possibilidade de produzir uma variedade de canábis. Durante as 
negociações iniciais com a BMC [Bureau of Medical Cannabis - 
organização governamental], tentaram árdua mas infrutiferamente que 
fosse considerada a utilização de pelo menos três variedades, de forma 
que os pacientes pudessem ter uma possibilidade de escolha mais 
variada de acordo com as suas necessidades medicinais específicas. No 
entanto, foram informados de que devido a questões financeiro-fiscais, 
tal não seria possível.   

A 24 de Fevereiro de 2003, o governo realizou finalmente um 
compromisso de encomendas mensais com início em Julho de 2003 e 
com término a Fevereiro de 2004. A partir daí, os pedidos eram feitos 
com base no inventário em colaboração com a BMC. Tanto quanto 
lhes foi concedido saber, as encomendas realizadas pelo estado foram 
equitativamente repartidas pelos dois fornecedores. 

Em Agosto de 2003, um mês antes do início do programa, 
souberam pela primeira vez através da BMC o preço a que a canábis 
seria vendida na farmácia aos pacientes. Ao ter conhecimento desse 
valor, ficaram deveras preocupados. O Sr. Scholten da BMC tinha-lhes 
sempre transmitido que muito provavelmente, tal como quase todos os 
restantes medicamentos, a canábis seria comparticipada pela segurança 
social. Se tal não sucedesse, os preços finais de canábis nas farmácias 
seriam quase proibitivos para os pacientes. À medida que os meses 
passavam, e as vendas se mantinham muito abaixo do esperado, a 
preocupação aumentou.  

Estas preocupações eram de resto partilhadas pelo outro fornecedor, 
Bedrocan. A pedido de Bedrocan, agendou-se uma reunião de 
emergência com a BMC em Den Haag no início de 2004. Nesta 
reunião estiveram presentes administradores da BMC, da CIBG, do 
gabinete da inspecção de saúde e do SIMM.   

Os dois cultivadores/fornecedores explicaram aos presentes que 
se nada fosse feito para aumentar as vendas, eliminar a concorrência 
ilegal, ou reduzir o preço final, estariam ambos em condições 
financeiras muito difíceis no final de 2004. Embora a BMC continuasse 
a realizar encomendas durante 2004, e se oferecesse para realizar o 
pré-pagamento das encomendas seguintes, as vendas não se alteraram 
de forma drástica. 

Quando o SIMM abriu originalmente em 1993, o objectivo 
era fornecer canábis de alta qualidade aos pacientes por um preço 
razoável – entre três e quatro euros a grama. Na altura concluíram que 
os pacientes tinham que ter acesso a canábis medicinal a um preço 
razoável, senão utilizariam fornecedores convencionais, desde os 
coffee-shops aos traficantes. 

A BMC afirmou ter realizado estudos de mercado para calcular o 
número de pacientes medicinais holandeses que recorriam ao mercado 
das growshops e outras fontes alternativas. No entanto, nunca explicou 
como calculou o número e a quantidade de consumo. Aparentemente, 
a BMC não estava interessada em publicar os números e não lhe 
interessava que o SIMM os revelasse.

Entretanto o SIMM recebeu inúmeros correios electrónicos 
e chamadas telefónicas de pacientes desolados pedindo ajuda, e 
perguntando como era possível que a canábis medicinal fosse tão 
cara. Alguns afirmavam que não podiam pagar o preço praticado 
nas farmácias e que doravante se dirigiriam a cofee-shops ou a 
organizações de pacientes. Esta quebra de adesão acabaria por 

condicionar o 
sucesso daquele 
que prometia 
ser um passo 
de gigante 
para a saúde 
dos cidadãos 
holandeses. 

A participação da autofagia na promo-
ção da inibição da sobrevivência das células 
tumorais é um tema amplamente discutido. 
Por outro lado, o desafio da potencial manipu-
lação da autofagia no tratamento do cancro e 
os mecanismos moleculares através dos quais 
os agentes anti-tumorais regulam este proces-
so, permanecem ainda pouco claros.

Neste trabalho, os investigadores revelam 
dados sobre o mecanismo pelo qual o Delta-
9-tetrahidrocannabinol (THC), o principal 
princípio activo da canábis, exerce efeitos 
anti-tumorais, mostrando que induz a morte 
de células tumorais de glioma no ser humano 
estimulando a sua autofagia. Uma análise de 
linhas celulares de astrocitoma humano e de 
cultivos primários de células de gliobastoma 
humano mostrou que o tratamento com THC 
induz a autofagia e como consequência uma 
morte celular por apoptose, mediante a acti-
vação de uma resposta stressante originada no 
retículo endoplasmático (RE). 

As experiências realizadas utilizando mi-
croscópios electrónicos, imunofluorescência 
e Western-Blot mostraram que o tratamento 

com canabinóides induz uma rápida cumu-
lação ceramida, uma dilatação do RE e uma 
subsequente fosforilação de substâncias que 
desencadeiam a formação de autofagossomas 
em células tumorais.

A inibição farmacológica da autofagia 
utilizando bases genéticas demonstrou que 
esta está directamente envolvida na apoptose 
induzida por canabinóides. Por outro lado, a 
administração de THC a ratos de laboratório 
com tumores derivados de linhas celulares de 
astrocitoma humano também provocou auto-
fagia das células tumorais e uma redução do 
crescimento tumoral. Inclusivamente foram 
encontrados sinais de autofagia em glioblas-
tomas multiplos recurrentes em dois pacientes 
que receberam THC através de administração 
intracraneana.  

A caracterização dos mecanismos através 
dos quais o THC intervém na morte das 
células tumorais humanas proporcionará bases  
para o desenvolvimento de canabinóides 
como potencial tratamento para o cancro em 
humanos, participando na concepção de novas 
terapêuticas anti-cancerígenas.

O carinho especial 
é o ingrediente decisivo 
para a produção da 
medicina mais eficaz

Autofagia: É um processo es-
sencial para o funcionamento da 
célula. A célula elimina organelos 
envelhecidos utilizando este 
mesmo mecanismo, que inclui a 
formação de vesículas com o au-
xílio do Retículo Endoplasmático 
Liso: o organelo obsoleto é en-
volto numa membrana derivada 
desse mesmo retículo formando-
se o chamado autofagossomo. 
(...) A autofagia pode ser estimu-
lada em determinadas situações, 
como, por exemplo, durante o 
jejum prolongado, aparecendo 
numerosos autofagossomos nos 
hepatócitos com o objetivo de 
converter os componentes da cé-
lula em alimento para prolongar 
a sobrevivência do organismo. 

[Fonte: Wikipedia]
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A Rivea corymbosa (sinónimos: Tur-
bina corymbosa e Ipomoea sidaefolia) é 
nativa da América Latina, onde a ocupação 
territorial vai desde o México até ao norte 
do Perú, tendo sido introduzida nos EUA e 
Austrália onde se tornou uma espécie inva-
sora. 

É uma trepadeira perene de caule lenho-
so na base e folhas com 10cm de diâmetro 
em forma de coração. Em Náuatle5 tem o 
nome coaxihuitl, planta serpente, em refe-
rência às compridas e onduladas guias que 
crescem tenazmente durante o seu estado 
vegetativo6. As suas flores brancas com três 
a 4cm de diâmetro formam grandes aglome-
rados e produzem quantidades copiosas de 
néctar, atraindo inúmeros insectos poliniza-
dores. O fruto é uma cápsula contendo ape-
nas uma pequena semente castanha e oval, 
conhecida pela palavra Náuatle ololiuhqui 
(também escrito ololiúqui e ololiuqui) que 
significa coisa redonda. As sementes tam-
bém são conhecidas por badoh em Zapotec7 
e semilla de la Virgen em Espanhol.

Apesar de terem sido extraídos compos-
tos ergolínicos de mais de duas dezenas de 
espécies desta família, a maioria contém 
apenas uma quantidade residual. Assim, 
apenas três espécies são habitualmente utili-
zadas como enteógenos: Rivea corymbosa, 
Ipomoea tricolor e Argyreia nervosa.

Descrição botânica

A família Convolvulaceae é constituída 
maioritariamente por trepadeiras herbáceas 
facilmente identificáveis pelas suas flo-
res em forma de funil. As flores têm uma 
simetria radial com cinco sépalas2, uma 
corola de cinco pétalas unidas e cinco es-
tames3. As folhas são simples e alternadas 
sem a presença de estípula4. Também são 
conhecidas por Glórias da manhã (inglês 
Morning Glory) pois as suas flores, que 
apenas duram um dia, brotam com grande 
esplendor ao nascer do sol. Estas acabam 
por perder a coloração e murchar no final 
da tarde.

As trepadeiras lisérgicas são um conjunto de plantas 
da família Convolvulaceae cujas sementes, utilizadas 
como enteógenos, contêm alcalóides ergolínicos1 
psicotrópicos. Os seus efeitos são similares aos 
do LSD e têm uma história de utilização que remonta 
à civilização azteca, séculos antes da chegada dos 
espanhóis ao México. Por Alexandre de Menezes

Trepadeiras
lisérgicas

Devido ao seu rápido crescimento e 
densa folhagem, foi adoptada por agriculto-
res europeus e norte-americanos para cobrir 
cercas de modo a proteger os terrenos do 
vento. Contudo esta característica, aliada 
a uma prodigiosa produção de sementes, 
tornou a I. tricolor uma espécie invasora em 
vários países.

Muitas vezes é erroneamente indicado 
o nome Ipomoea violacea como sinónimo. 
Apesar de semelhante esta espécie apresen-
ta flores brancas que brotam durante a noite, 
sendo conhecida em Inglês por Beach  
Moonflower ou Sea Moonflower.

A Argyreia nervosa conhecida como 
Hawaiian Baby Wood Rose (HBWR) ou 
Elephant Creeper (Trepadeira Elefante) é 
uma grande trepadeira perene nativa do 
subcontinente indiano mas introduzida em 
vários outros locais como África, Caraíbas e 
Havai onde é cultivada para venda dos seus 
frutos que são utilizados em arranjos florais. 
As suas folhas em forma de coração têm 
um diâmetro que atinge os 30cm e possuem 

Os efeitos das sementes são similares aos do lSD; 
contudo, o lSD é um psicadélico muito específico

Princípios activos:
ergina, isoergina, chanoclavina, 
elimoclavina, lisergól, ergonovina, 
alfa-OH-etilamida do ácido Lisérgico, 
alfa-OH-etilamida do ácido Isolisérgico

Ipomoea tricolor Cápsulas de Argyreia nervosa

A Ipomoea tricolor (sinónimo: Ipomo-
ea rubro-caerulea) conhecida pelo nome 
comum Morning Glory (Glória da manhã), 
nativa dos trópicos mesoamericanos, é 
cultivada por todo o mundo como espécie 
ornamental. É uma trepadeira perene, em 
climas tropicais, ou anual nos restantes cli-
mas, cujas folhas em forma de coração com 

3 a 7cm de comprimento pos-
suem um longo pecíolo8 de 1,5 
a 6cm. O caule, que raramente 
excede 1,5cm de diâmetro, 
apresenta por vezes protube-
râncias semelhantes a espinhos 

que lhe deverão conferir uma maior aderên-
cia. As flores têm a característica forma de 
trompete, 4 a 9cm de diâmetro e um centro 
de cor amarela/dourada. Atingem 2 a 4m de 
altura. Existem várias variedades que dife-
rem quanto à coloração das pétalas:
·  Heavenly Blue: azul-celeste escuro tor-
nando-se branco em direcção ao centro;

· Pearly Gates: branco;
· wedding Bells: rosa-lavanda;
· Summer Skies: azul-celeste claro;
·  Blue Star: azul-celeste claro com 5 
riscas azuis escuras;

·  Flying Saucers: padrão em riscas 
azuis-celeste claras e brancas;

O fruto é uma cápsula que contem 
duas ou quatro sementes pequenas, 
angulares e pretas. Conhecidas pelos 
aztecas pela palavra Náuatle tlitliltzin, 
que significa preto com um sufixo 
reverencial, em Zapotec por badoh 
negro e pelos maias como yaxce’lil.
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uns pequenos pêlos prateados na parte de 
trás, razão pela qual também é conhecida 
como Woolly Morning Glory (Glória da 
manhã lanosa). As flores com 5 a 7,5cm 
de comprimento são branco-rosadas com o 
interior violeta, e brotam de um pedúnculo9 
com 15cm de comprimento. O fruto é uma 
cápsula castanho escura do tamanho de uma 
avelã que contem uma a quatro sementes 
peludas. A cápsula é rodeada por um cáli-
ce10 seco dividido em cinco secções seme-
lhantes a pétalas.

Existem duas variedades botânicas de 
A. nervosa: a variedade nervosa sobre a 
qual nos debruçamos e a variedade specio-
sa sem valor enteogénico mas cujas folhas, 
frutos, sementes e raízes são utilizados na 
Ayurveda11.

Em Portugal é raro encontrar qualquer 
uma das três espécies. Contudo uma es-
pécie aparentada da I. tricolor a Ipomoea 
acuminata (sinónimo: Ipomoea indica), que 
cresce descontroladamente em muitos ter-
renos baldios, é por vezes confundida pela 
primeira. A I. acuminata é auto-infértil, não 
produzindo sementes ou quando as produz 
estas não germinam, mas reproduz-se veloz-
mente através de propágulos12. As sementes 
não são adequadas para uso enteogénico 
pois apenas contêm quantidades residuais 
de ergolinas. É facilmente distinguível da 
I. tricolor pela suas folhas trilobadas (com 
três margens profundamente recortadas) e 
flores de cor azul-violeta com o centro bran-
co-rosado. Estas tornam-se violeta-púrpura 
ao longo do dia e acabam em rosa-púrpura 
no final da tarde.

Efeitos

Os efeitos das sementes são similares 
aos do LSD; contudo, o LSD é um psica-
délico muito específico, enquanto que as 
sementes têm uma componente narcótica 
pronunciada. As componentes eufórica e 
alucinogéna do LSD estão menos presentes 
e são substituídas por um vazio mental e 
por vezes ansiedade e depressão. Os efeitos 
começam-se a sentir 30 a 180 minutos após 
a ingestão, normalmente acompanhados de 
náuseas ou outros efeitos secundários des-
critos na secção de Riscos para a saú-
de. A partir deste momento está-se no 
pico, que dura 60 a 120 minutos. Após 
este, os efeitos vão diminuindo gra-
dualmente até se desvanecerem 4 a 10 
horas após a ingestão (muito depen-
dente da dose). Os pós-efeitos duram 
um pouco mais, sendo normalmente 
impossível deixar-se dormir até 8 a 12 
horas após a ingestão, o que também 
é em grande parte influenciado pela 
dose, havendo relatos de insónias que 
duraram até 24 horas após o consumo 
de doses pesadas (1000 sementes de I. 
tricolor).

No inicio as pupilas dilatam, as 
cores tornam-se mais brilhantes e 
definidas e a audição mais penetrante. 
Nesta altura surgem alucinações vi-
suais, primeiro de olhos fechados; na 
parte de trás das pálpebras aparecem 
manchas de cores que se tornam cada 
vez mais vivas, formam riscos, formas 
geométrica e até imagens familiares 
e com algum significado como de ob-
jectos, pessoas ou sítios. Outras vezes 
surgem deuses ou figuras maléficas. 
Pouco depois, e usualmente com do-
ses maiores, o mundo de olhos abertos 

começa-se a distorcer: os pontos luminosos 
como candeeiros ou o sol emanam raios de 
luz penetrantes que se entrelaçam para for-
mar formas geométricas, as paredes, corti-
nados e portas parecem respirar, os objectos 
ao se moverem deixam um rasto e ao olhar 
para o espelho a cara transforma-se assu-
mindo formas animalescas, diabólicas ou 
angelicais. Apesar de menos comum tam-
bém podem ocorrer alucinações auditivas: 
os sons mudam de tom e criam efeitos este-
reoscópicos, a música que se tem na cabeça 
parece saltar para os ouvidos. Por vezes 
também ocorrem fenómenos de sinestesia13, 
em que por exemplo, a pessoa se envolve 
completamente na música que está a ouvir e 
os visuais mexem-se de acordo com o ritmo 
da mesma.

Os pensamentos rolam a uma velocida-
de estonteante, até vários em simultâneo. 
Ponderam-se várias opiniões e por vezes 
cada uma assume a sua personalidade e voz 
no interior da mente. É comum chegarem-se 
a conclusões que pa-
recem espectaculares; 
contudo apenas uma 
parte destas prevalece 
e faz algum sentido no 
fim da experiência. As 
sementes pela lassidão 
que provocam costu-
mam tornar as experi-
ências mais introspectivas do que o LSD. 
Porém, para outros, a mente liberta-se de 
todos os pensamentos e conceitos e ficam 
num estado propicio para a meditação que a 
torna muito mais poderosa.

A Argyreia nervosa costuma propor-
cionar experiências mais relaxantes, pro-
fundamente introspectivas com potencial 
para conclusões por vezes desconcertantes 
e quase sem efeitos visuais. Em contraste 
a Ipomoea tricolor, apesar de uma forte 
componente narcótica, tende a gerar mais 
efeitos visuais e uma experiência virada 
para o exterior. Relata-se muitas vezes a 
sensação de estar a ver o mundo pelos olhos 
de uma criança. Tudo é novo, fascinante e 
gera curiosidade que leva a observar e ex-
perimentar descobrindo faces dos objectos e 
do mundo até então desconhecidas. A Rivea 

corymbosa é parecida à I. tricolor mas com 
menos efeitos narcóticos, sendo considerada 
a mais “limpa” das três.

As experiências com extractos costumam 
ser qualitativamente diferentes, normalmente 
mais próximas dos efeitos do LSD, devido à 
atenuação dos efeitos secundários.

Princípios activos

O principal componente das sementes 
é a ergina (sinónimos: amida de ácido D-
lisérgico, LSA de lysergic acid amid, LA-
111 e LAA) um composto relacionado com 
o LSD citado como tendo de 1/10 a 1/30 
da sua potência. Apesar dos seus efeitos se-
rem similares ao LSD é considerado muito 
menos estimulante, chegando a apresentar 
efeitos sedativos. Este composto foi testado 

por Albert Hofmann na sequência da 
descoberta do LSD, que determinou 
uma dose activa entre 0,5 e 1mg para 
injecção intramuscular (IM) e de 2 a 
5mg para consumo oral. Após 0,5mg 
IM Hofmann reportou sentir-se can-
sado, sonhador e incapaz de manter 
pensamentos lúcidos. A experiência foi 
caracterizada por uma sensação de va-
zio mental, a percepção da irrealidade 
e falta de sentido do mundo exterior, 
por um aumento da acuidade auditiva 
e por uma agradável lassidão física que 
levou ao sono.

Outro composto também presente 
mas em menor quantidade é a isoergi-
na (sinónimo: amida de ácido D-isoli-
sérgico). Hofmann experimentou este 
numa dose oral de 2mg sentido apenas 
cansaço, apatia e um sentimento de 
vazio. Jonathan Ott no livro Pharma-
cotheon afirma que este aparenta ser 
o mesmo efeito depressivo que ocorre 
com doses de psilocibina no limiar da 
actividade e que portanto a isoergina 
deve ser psicoactiva em doses mais 
elevadas.

Parte da ergina e isoergina 
encontra-se na planta em forma 

de N-(1-hidroxietil), amidas que se 
hidrolizam14 facilmente para dar ergina e 
isoergina.

Cada espécie apresenta nas suas semen-
tes os dois compostos anteriores em quanti-
dades diferentes, juntamente com outras er-
golinas que também diferem. Resulta assim 
que cada espécie, com a sua composição 
única de alcalóides, produz efeitos qualitati-
vamente diferentes.

Na tabela abaixo apresenta-se a per-
centagem por peso dos alcalóides em geral 
e da ergina (LSA) presentes em diferentes 
sementes. 
  %LSA % Alcalóides
 Argyreia nervosa 0,04 0,30
 Rivea corymbosa 0,02 0,04
 Ipomoea tricolor var. Heavenly Blue 
  0,01                   0,02
 Ipomoea tricolor var. Pearly Gates 
  0,02                   0,03
 Ipomoea tricolor var. Wedding Bells 
  0,01 0,03
[Retirado de: Isolation and Identification of Lysergic Acid Amide 
and Isolysergic Acid Amide as the Principal Ergoline Alkaloids in 
Argyreia nervosa, a tropical wood rose. Michael D. Miller. Journal of 
the AOAC, vol 53(1):123-7. 1970]

 Para além dos dois compostos anterio-
res, as sementes de Rivea corymbosa, con-
têm chanoclavina, elimoclavina e lisergól 
em quantidades diminutas. As de Ipomoea 
tricolor apresentam a mesma constituição 
com ergonovina (sinónimo: ergometrina) 
em vez de lisergól e quantidades residuais 
de ergometrinina, peniclavina, agroclavina, 
setoclavina, festuclavina, cicloclavina e 
lisergene.

Foi Albert Hofmann quem inicialmente 
reportou os efeitos psicadélicos da ergono-
vina, usada até então como ocitócico15 em 
doses entre 100 e 250μg. Uma dose oral de 
2mg de maleato de ergonovina (equivalente 
a 1,5mg de ergonovina base) proporcionou-
lhe alucinações coloridas e outra alterações 
psíquicas que duraram várias horas. Estes 
resultados foram mais tarde confirmados 
por Jeremy Bigwood e Jonathan Ott em do-
ses até 10mg.

Rivea corymbosa

Foi Albert Hofmann quem reportou os efeitos psicadélicos 
da ergonovina. Uma dose oral de 2mg de maleato de 
ergonovina proporcionou-lhe alucinações coloridas 
e outra alterações psíquicas que duraram várias horas
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A próxima tabela apresenta a % por 
peso de cada alcalóide encontrado em quan-
tidades mensuráveis nas sementes de  
Ipomoea tricolor var. Heavenly Blue 

  Alcalóide % por peso
  Ergina 0,035
  Isoergina 0,005
  Chanoclavina 0,005
  Elimoclavina 0,005
  Lisergól –
  Ergonovina 0,005
     ToTAL 0,060
[Retirado de: ETHNOBOTANY; Evolution of Discipline. Shultes e Siri 
Von Reis. Página 316, no capítulo escrito por Albert Hofmann]

A Argyreia nervosa, ao contrário das 
outras duas, tem uma quantidade superior 
de isoergina face à ergina, como está paten-
te na tabela abaixo. 

 Alcalóide % peso total % peso das
  de alcalóides sementes
   secas
 Ergina 22,68 0,136
 Isoergina 31,36 0,188
 Ergonovina 8,20 0,049
 Alfa-oH-Etilamida do Ácido Lisérgico
  5,79                 0,035
 Alfa-oH-Etilamida do Ácido Isolisérgico
  3,98                 0,024

[Retirado de: Ergoline Alkaloidal Constituents of Hawaiian Baby 
Wood Rose, Argyreia nervosa (Burm. f.). Bojer. Jew-Ming Chao 
and Ara H. Der Marderosian. Journal of Pharmaceutical Sciences 
62(4):588-91. 1973]

Riscos para a saúde

A ergonovina é um potente constrin-
gente uterino, ou seja, desencadeia a con-
tracção dos músculos do útero, razão pela 
qual as sementes são utilizadas como oci-
tócico em etnomedicina16 no México. Daí 
resulta que o consumo destas sementes deve 
ser evitado por grávidas pois aumenta o 
risco de aborto durante a gravidez. Também 
pode provocar espasmos abdominais em 
ambos os sexos. Caso isto ocorra, a pessoa 
deve deitar-se de barriga para cima e respi-
rar fundo até que os efeitos desapareçam, o 
que deve acontecer rapidamente.

A ergonovina também é utilizada como 
hemostático17, pois apresenta propriedades 
vasoconstritoras. O consumo de doses altas 
de sementes ou mesmo doses baixas em 
pessoas susceptíveis pode resultar em sinto-
mas como lábios roxos, cãibras e formiguei-
ros nas extremidades, incluindo gangrena 

em casos extremos. Por esta razão, e como 
com todas as substâncias, deve-se come-
çar por ingerir doses baixas, aumentando 
gradualmente apenas se nenhum destes 
sintomas se manifestar. Pessoas com doen-
ças do sistema cardiovascular (como tensão 
arterial alta ou baixa), anemia, disfunções 
renais, pulmonares, hepáticas ou pancreá-
ticas devem abster-se do uso de sementes 
com LSA ou ter especial cuidado caso o 
decidam fazer. Nunca se devem ingerir em 
conjunto com outras substâncias vasocons-
tritoras como a efedrina e pseudoefedrina. 
É comum sentir vontade de espreguiçar e 
esticar os músculos dos braços, pernas e 
abdómen. Apesar de ser não ser um sintoma 
critico esta sensação pode vir associada a 
comichão ou formigueiro nos músculos que 
tornam difícil adormecer.

em idade jovem, devem ter cuidado extre-
mo com o uso de substâncias psicadélicas, 
pois estas são conhecidas impulsionadoras 
de estados psicológicos ou mentais latentes;

-  Não misturar com inibidores de IMAO, 
álcool ou outras drogas.

Para evitar o consumo das sementes 
certos distribuidores tratam-nas delibera-
damente com venenos e anunciam isto na 
embalagem. Apesar de esta prática estar 
actualmente em desuso, quem comprar 
sementes deve ler muito atentamente os ró-
tulos. Também é comum o tratamento com 
metil-mercúrio para evitar o apodrecimento. 
As sementes tratadas quimicamente podem 
causar náuseas e ataques intensos de vómi-
tos e diarreia.

Potencial de dependência: Baixo

Os psicadélicos (grupo onde as se-
mentes com LSA se incluem) não causam 
dependência física mas podem causar de-
pendência psicológica19. Contudo, esta de-
pendência é limitada por vários factores:
-  O tipo da experiência em si, que pela sua 

profundidade emocional, espiritual ou 
religiosa não é fácil de encarar no dia-a-
dia, sendo embarcada apenas em ocasiões 
especiais e planeadas;

-  Uma dose da substância é suficiente para 
uma experiência que dura várias horas; 
usualmente, tomar uma segunda dose não 
aumenta a intensidade dos efeitos.

-  Nem todas as experiências são agradáveis 
podendo ocorrer as chamadas bad trips20.

-  A maioria dos psicadélicos exibe um cres-
cimento rápido da tolerância, tornando-se 
inactivos ao fim de várias administrações 
seguidas, mesmo em doses elevadas. 

Para além dos pontos acima, o facto 

Para evitar o consumo das sementes certos distribuidores tratam-nas 
com venenos. Apesar de esta prática estar actualmente em desuso 
quem comprar sementes deve ler muito atentamente os rótulos

Ipomoea acuminata

Argyreia nervosa

Uma forma de minorar a vasoconstri-
ção é a ingestão de substâncias vasodila-
tadoras. Uma boa opção é a teobromina, 
alcalóide presente no cacau, que pode ser 
encontrada nas tabletes de chocolate preto 
ou de culinária (com percentagem de cacau 
superior a 40%) ou no cacau em pó.

As sementes também apresentam for-
tes efeitos sedativos que podem tornar-se 
preocupantes em doses muito altas ou caso 
sejam ingeridas em conjunto com outro de-
pressante do sistema nervoso central (como 
álcool ou benzodiazepinas). Em casos 
extremos este efeito pode levar à falência 
respiratória, coma e morte.

O consumo das sementes pode causar 
náuseas e vómitos que costumam desapare-
cer passadas 2 horas da ingestão. Isto deve-
se à presença de glicosídeos cianogénicos na 
sua casca, razão pela qual se costuma raspá-
la ou efectuar uma extracção dos alcalóides. 
Outras alternativas para diminuir a nausea 
são tomar 0,5 a 1g de raiz de gengibre 30 
minutos antes da ingestão das sementes ou 
utilizar canábis (fumada serve), que possui 
propriedades antieméticas18, quando se co-
meçar a sentir o enjoo. Atenção: Os efeitos 
psicadélicos das sementes podem ser gran-
demente intensificados pelo uso de canábis 
pelo que não é recomendado optar por esta 
mistura nas primeiras experiências.

Para além das precauções acima descri-
tas também se devem tomar aquelas aplicá-
veis a todos os compostos psicadélicos:
- Não conduzir; 
-  Não operar máquinas industriais ou agrí-

colas;
-  Abster-se do uso se possui algum problema 

emocional ou psicológico;
-  Indivíduos com casos de esquizofrenia na 

família, ou de doenças mentais adquiridas 



R. corymbosa

n.º de sementes
5 - 10
10 - 20
20 - 40
40 - 100

+100

Nível

Limiar
Baixo

Comum
Forte

Pesado

I. tricolor
massa

de sementes
25 - 50
50 - 100
100 - 250
250 - 400

+400

A. nervosa

0,7 - 1,5g
1,5 - 3g
3 - 6g
6 - 10g
10+g

Até actuar*: 30-180min
Duração: 4-10 h 

Pós-Efeitos: 2-24h

1 - 4
3 - 6
5 - 8
7 - 12
12+
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do consumo das sementes com LSA ser 
normalmente acompanhado de efeitos se-
cundários nefastos como náuseas e vómitos, 
torna-as ainda menos susceptíveis de abuso. 

Dosagem e administração

Nas primeiras experiências de consumo 
de sementes com LSA por cientistas ociden-
tais, nos anos 30, estas foram dadas como 
inactivas, contrastando com os poderes má-
gicos que lhes eram atribuídos no México. 
Só mais tarde se percebeu que as sementes 
são inócuas se consumidas inteiras e apenas 
exercem os seus efeitos quando ingeridas 
depois de trituradas, pulverizadas ou bem 
mastigadas. O método de preparação tra-
dicional usado no México, uma extracção 
com água, tem em conta este facto e permi-
te ainda diminuir grandemente o enjoo. Este 
método, explicado de seguida, permanece 
com algumas adaptações uma boa forma de 
consumir as sementes e o aconselhado para 
todos os principiantes.

Moem-se as sementes utilizando, por 
exemplo, um almofariz. Contudo, por serem 
extremamente rijas (principalmente as de 
A. nervosa) é preferível pulverizá-las num 
moinho de café. Caso não se tenha acesso 
a este equipamento as sementes podem ser 
amolecidas em água livre de cloro durante 
24 horas e então moídas. Esta água deve ser 
guardada e utilizada no próximo passo pois 
uma parte das ergolinas dissolvem-se nela.

Depois de moídas, as sementes são 
submersas em 0,2L (ou mais, consoante a 
dose) de água fria, vinda do frigorífico, por 
exemplo, e livre de cloro. A infusão deve 
ser acidificada com 3 a 4 gotas de lima, 
limão ou vinagre, mantida num local fresco 
e escuro como o frigorífico e mexida regu-
larmente para facilitar a extracção. Os com-
postos ergolínicos irão passar para a água, 
mas os vários lípidos e glicosídeos cianogé-
nicos que causam náuseas permanecem nas 
sementes. Passadas 2 a 3 horas a polpa de 
sementes é filtrada usando um tecido fino 
ou um filtro de café, e descartada. O líquido 
obtido bebe-se tal como está ou juntando 
sumo ou um adoçante para melhorar o sa-
bor, mas nunca deve ser aquecido pois o 
cloro presente na água canalizada degrada 
os compostos ergolínicos, devendo-se utili-
zar água mineral ou destilada e engarrafada. 

Existem outros tipos de extracções 
como a polar/não-polar e a ácido/base que 
separam melhor os compostos presentes nas 
sementes permitindo evitar os efeitos secun-

dários quando se consomem doses elevadas. 
Contudo, estas requerem equipamento e 
experiência laboratorial e não devem ser 
tentadas antes de acauteladas as devidas 
condições de segurança, principalmente no 
que toca à acumulação de gases explosivos.

Para as pessoas muito sensíveis ao 
enjoo, este pode ser eliminado absorvendo 
as ergolinas pelas mucosas bucais, o que 
em contrapartida diminui a dose absorvida. 
Para tal põem-se as sementes pulverizadas 
ou moídas num recipiente, junta-se água su-
ficiente apenas para as cobrir, duas gotas de 
limão/lima/vinagre e espera-se 30 minutos. 
A polpa resultante é posta na boca e man-
tida durante 20 minutos ao longo dos quais 
deve ser movida ao longo das bochechas 
e gengivas com a ajuda da língua. Caso se 
utilize sementes de I. tricolor, a quantidade 
de polpa será demasiado grande para pôr na 
boca de uma só vez tendo que se repetir o 
processo anterior várias vezes.

A intensidade dos efeitos e a sua dura-
ção é dependente da dose. De salientar que, 
como na maioria das fontes naturais, a con-
centração de alcalóides varia de planta para 
planta. Como tal, a tabela abaixo, que apre-
senta as doses aproximadas, é apenas indi-
cativa, devendo cada novo lote de sementes 
ser testado a partir de doses baixas, aumen-
tando a quantidade gradualmente. (Seria 
mais correcto apresentar as doses de todas 
as sementes em massa, mas a literatura dis-
ponível para a R. corymbosa e A. nervosa 
apenas indica o número de sementes. Fonte: 
Erowid e vários tópicos sobre R. corymbosa 
em www.drugs-forum.com)

Um dos factores que mais influência o 
nível dos efeitos é a frescura das sementes 
sendo que sementes mais velhas, normal-
mente compradas a vendedores online, ten-
dem a produzir efeitos menos pronunciados 

que aquelas consumidas poucos dias depois 
de apanhadas. A potência começa a dimi-
nuir 6 a 9 meses após a colheita.

Caso se pretenda fazer uma extracção, 
as doses devem ser um pouco maiores, 
usualmente um nível acima, pois parte dos 
alcalóides perdem-se no processo.

Cultivo

As sementes das três espécies são cober-
tas por uma casca rija e como tal deve ser fei-
to um pequeno furo longe do olho da semen-
te, com profundidade suficiente para romper 
apenas a casca. Para tal, pode-se utilizar uma 
agulha ou uma broca muito fina nas sementes 
maiores de A. nervosa. De seguida, põem-se 
em água até incharem, o que demora nor-
malmente 12 a 24 horas. Semeiam-se então 
a 6mm de profundidade em pequenos vasos 
(a parte inferior das garrafas de 1,5L tem o 
tamanho ideal) cheios com uma mistura co-
mum de solo para jardinagem. A superfície 
do solo deve ser mantida húmida, o ambiente 
a uma temperatura entre 20 e 30°C num local 
onde os vasos apanhem luz solar indirecta. 

Maio é o mês ideal para semear em Portugal. 
A germinação dá-se usualmente após 5 a 21 
dias. Quando os cotilédones21 aparecerem, 
diminui-se o ritmo de rega, deixando a terra 
secar até 1cm de profundidade e introduz-se 
gradualmente as plantas à luz solar directa. 
Estas trepadeiras (nome comum: bicha- 
-cadela ou bicha-tesoura) são susceptíveis a 
caracóis, lesmas e dermapteras que as podem 
matar enquanto pequenas. Após o desenvol-
vimento do primeiro par de folhas definitivas, 
as plantas devem ser transplantadas.

As três espécies crescerão muito se 
tiverem espaço para as raízes sendo preferí-
vel plantá-las no exterior junto a algo onde 
as suas guias se possam enrolar como redes, 
estrados ou varas de eucalipto/oliveira.

A I. tricolor prospera em locais com 
solos bem drenados e estrumados, muitas 
horas de exposição solar directa e que sejam 
regados frequentemente, mas dá-se bem em 
quase todo o lado. Se for plantada em vasos 
pequenos as raízes ficam muito rapidamente 
sem espaço o que leva a planta a parar o 
crescimento e começar a floração. Isto pode 
ser vantajoso para cultivo de interior com 
espaço limitado mas diminui a quantidade 
de sementes produzidas. É necessário um 
vaso de pelo menos 20L para uma planta 
adulta. Plantas que não tenham as raízes 
constrangidas proliferam durante o Verão 
em Portugal demorando normalmente 
seis semanas para entrar em floração após 
germinarem e produzindo entre 200 a 400 
sementes. 

Apesar de gostarem de muita água, as I. 
tricolor geram poucas flores e sementes se ti-
verem as raízes constantemente encharcadas, 

* Devido à ingestão oral, o tempo que as sementes levam até actuar depende da última comida ingerida. 
Para aumentar a intensidade dos efeitos e diminuir o enjoo é aconselhado tomar as sementes em jejum.

Argyreia nervosa a crescer 
livremente num baldio

n.º de sementes
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daí a importância do solo bem drenado. Em 
Portugal morrem durante o Inverno devido 
às poucas horas de exposição solar, tempe-
raturas abaixo dos 10ºC, geada e excesso de 
água que faz apodrecer as raízes. Isto pode- 
-se evitar cultivando-as dentro de estufas ou, 
caso estejam em vasos, trazendo-os para o 
interior. Contudo, devido à velocidade com 
que crescem e florem este trabalho não é ren-
tável, sendo preferível semear novas plantas 
a cada ano. Para além da semente também 
pode ser propagada por podas.

A R. corymbosa requer condições 
muito semelhantes à I. tricolor 
preferindo ambientes um pou-
co mais húmidos e luz solar 
indirecta. No entanto, com 
uma adaptação gradual e muita 
água, consegue suportar luz di-
recta durante todo o dia mesmo 
nos dias mais quentes de Ve-
rão. A planta só entra em flo-
ração dois anos após germinar, 
altura a partir da qual irá florir 
até duas vezes por ano na Pri-
mavera e no Outono. Assim, é 
necessário protegê-la para que 
não morra durante o Inverno 
com um dos métodos descritos 
acima. Se o Inverno for ameno, a R. corym-
bosa consegue sobreviver, mas perde parte 
da folhagem e caules levando tempo para 
recuperar na Primavera e consequentemente 
adiando a floração. Por atingir facilmente 3 
a 4 vezes o tamanho da I. tricolor necessita 
de mais espaço para as raízes devendo-se 
utilizar um vaso com 50L ou mais (latas de 
tinta ou bidões). É difícil enraizar podas.

A A. nervosa requer virtualmente os 
mesmo cuidados que a R. corymbosa, sendo 
um pouco mais sensível à seca. A planta 
cresce devagar até ter meia dúzia 
de folhas, momento a partir do qual 
cresce vigorosamente. No primeiro 
ano torna-se um pequeno arbusto 
com 30 a 60cm de altura. Durante 
este período pode ficar num vaso 
com 20L. Na Primavera do segundo 
ano torna-se uma trepadeira muito agressiva 
gerando inúmeras guias e deverá produzir 
as primeiras flores e sementes. Estas podem 
surgir apenas ao fim de quatro ou cinco anos 
se as condições não forem ideais. A partir 
deste momento irá florir anualmente na 
Primavera ou Verão. Nesta altura, devido ao 
seu enorme sistema radicular, o transplante 
para a terra torna-se quase obrigatório, mas 
consegue atingir um tamanho aceitável em 
bidões de petróleo (160L) ou antigas banhei-
ras. A A. nervosa é mais susceptível ao frio 
e geada que as duas anteriores e deve ser 
especialmente protegida durante o Inverno. 
Pode-se propagar por podas.

Para além de se estrumar a terra a cada 
muda, as plantas em vasos devem ser ferti-

lizadas com um adubo para plantas de casa, 
por exemplo 20-20-20, a cada 2 meses. As 
plantadas no chão não necessitam de ferti-
lização para além do estrume; respondem 
bem, contudo, a um adubo rico em nitrogé-
nio de dois em dois meses.

As flores irão atrair muito facilmente 
todo o tipo de insectos polinizadores, prin-
cipalmente abelhas. No entanto, se estes não 
aparecem, o que ocorre a partir do final do 
Outono, pode-se polinizar as flores manual-
mente com o uso de um cotonete. Insere-se 
este na flor, passando-o suavemente pelos 

estames de modo a agarrar al-
gum pólen; dá-se umas panca-
das com o dedo indicador para 
que algum caia para o fundo 
da flor e repete- 
-se o mesmo processo para 
todas as flores com o mesmo 
cotonete, levando assim pólen 
de umas para outras. As se-
mentes devem ser apanhadas 
quando as cápsulas estiverem 
quase a cair depois de se 
terem tornado castanhas. Se 
estiverem húmidas devem ser 
secas no escuro sem aplicar 

muito calor e posteriormente 
guardadas num local seco, fresco e escuro.

As plantas adultas das três espécies 
são muito susceptíveis aos afídeos (também 
conhecidos como pulgões ou piolhos-das-
plantas) principalmente durante a fase de 
floração. As I. tricolor são críticas, podendo 
um ataque matar plantas já com mais de 2m 
de altura. Para prevenção, rega-se a planta 
periodicamente com uma solução de óleo 
de neem e pulveriza-se as folhas em ambas 
as faces com uma solução do mesmo óleo. 
Deve-se permanecer atento ao aparecimento 

no Bernardino de Sahagún na sua crónica 
Historia General de las Cosas de Nueva 
España, escreve: “Existe uma erva chamada 
coatl xoxouhqui (serpente verde) que produz 
umas sementes chamadas ololiuhqui. Estas 
sementes estupidificam e privam as pessoas 
da razão: são tomadas como uma poção.” 
Uma ilustração da planta aparecia no livro 
Codex Florentino do mesmo autor. Saha-
gún descrevia também o uso das sementes 
em diversos rituais e em fitoterapia22 como 
tratamento tropical para a gota, combina-
das com cogumelos enteogénicos, diversas 
espécies de Datura e outras plantas. Para 
o tratamento da “febre aquática”, que se 
supõe ser a malária ou outra doença similar, 
os médicos aztecas receitavam a ingestão 

desta praga, que ataca inicialmente no caule 
mas que se pode estender às folhas, e pulve-
rizar uma mistura de água e sabão na zona 
afectada aos primeiros sinais. Também se 
podem utilizar joaninhas para a conter.

Tradição etnobotânica

Tal como os cactos peiote e os cogume-
los Psilocybe (conhecidos como cogumelos 
mágicos) as sementes de R. corymbosa, olo-
liuhqui, foram utilizadas em tempos pré-Co-
lombianos pelos aztecas e povos vizinhos em 
cerimónias religiosas e práticas curandeiras.

Os primeiros relatos sobre esta prática 
foram escritos pelos cronistas espanhóis 
dos séculos XVI e XVII. O frei francisca-

de uma mistura similar. Encontra-se mais 
informação no monumental livro Rerum 
Medicarum Novae Hispaniae Thesaurus seu 
Plantarum, Animalium Mineralium Mexi-
canorum Historia” (Roma, 1651) publicado 
pelo médico espanhol Francisco Hernandez. 
Este tinha sido enviado pelo rei Filipe II 
para o México, entre 1570 e 1575, para 
estudar os medicamentos dos nativos. No 
capítulo “Sobre Ololiuhqui” apresenta a des-
crição detalhada da planta e uma ilustração 
debaixo da qual se pode ler “[...] Quando os 
padres dos índios queriam visitar os deuses 
e obter informação a partir deles, comiam 
desta planta para ficarem inebriados. Então, 
milhares de imagens fantásticas e demónios 
apareciam perante eles.”

As flores irão atrair muito facilmente todo o tipo de insectos polinizadores, 
principalmente abelhas. Se estes não aparecem a partir do final do Outono, 
pode-se polinizar as flores manualmente com o uso de um cotonete 

Ipomoea tricolor

Ipomoea tricolor

Rivea corimbosa



Apesar da boa descrição botânica pre-
sente nos trabalhos dos cronistas espanhóis, 
a identificação das sementes ololiuhqui como 
pertencendo à planta R. corymbosa, inicial-
mente apresentada por Urbina em 1897, 
causou muita discussão. Apenas em 1938 
Blas Pablo Reko e Richard Evans Schultes 
conseguiram recolher exemplares em boas 
condições e provar definitivamente esta iden-
tificação. Um ano antes, Reko tinha enviado 
amostra para o farmacologista sueco C. G. 
Santesson que confirmou a sua actividade 
psicotrópica mas foi incapaz de isolar o 
princípio activo. Contudo os seus trabalhos 
indicaram a hipotética presença de um glu-
coalcalóide. Em 1960 e 1962 dois grupos a 
trabalhar para a CIA no projecto MKULTRA 
isolaram independentemente um glicosídeo23 
presente nas sementes de R. corymbosa a que 
se chamou turbicorina (do sinónimo Turbina 
corymbosa). Contudo, este composto não 
está presente nas sementes de I. tricolor e 
considera-se que não contribui em grande 
medida para os efeitos das sementes, apesar 
de ter mostrado leves indícios de actividade 
numa dose de 30mg. Nos primeiros estudos 
sobre as sementes ololiuhqui por Kinross-
Wright e B. P. Reko, baseados em auto-
experiências, estes autores cometeram o erro 
descrito na secção de Dosagem e administra-
ção, de ingerir as sementes inteiras, o que os 
levou a duvidar dos seus efeitos. Apenas em 
1955 H. Osmond levou a término um con-
junto de experiências em que tomou doses de 
14 a 100 sementes mastigadas e estabeleceu 
claramente os seus efeitos enteogénicos.

Em 1959, R. G. Wasson enviou a Al-
bert Hofmann dois pacotes com amostras: 
um com 21g de sementes de R. corymbosa, 
ololiuhqui, recolhidas em Huautla, México 
e outro com 204g de sementes de I. tricolor 
recolhidas na vila zapoteca de San Bartolo 
Yautepec. As sementes de I. tricolor, co-
nhecidas como badungás ou badoh negro 

pelos zapotecas, e utilizadas por estes como 
substitutos de ololiuhqui, são consideradas 
mais potentes pelos índios Mixe. Com estas 
amostras Hofmann e os seus assistentes con-
firmaram a presença de compostos indólicos 
e mais tarde, a partir de quantidades maiores, 
conseguiram isolar os compostos activos 
apresentados na secção Princípios activos. 
Hofmann também confirmou a maior potên-
cia das sementes de I. tricolor, facto que para 
o leitor atento deve suscitar alguma dúvida 
tendo em conta a primeira tabela de análises 
e a de dosagem apresentadas anteriormente. 
Estas tabelas referem-se às variedades hor-
tenses de I. tricolor cujas sementes se encon-
tram à venda em distribuidores de sementes 
ou smartshops. As sementes que Hofmann 
analisou foram recolhidas no México por T. 
MacDougall de variedades silvestres cuja 
acumulação de uma maior quantidade de 
alcalóides pode ser explicada por condições 
ambientais favoráveis a tal, ou por perten-
cerem a uma sub-variedade mais potente. 
Estes resultados, que davam como princípios 
activos de uma planta alcalóides ergolínicos 
até então apenas sintetizados em laboratório 
pelo próprio Hofmann, levantaram muito 

cepticismo, chegando-se a pôr a hipótese 
das amostras terem sido contaminadas por 
substâncias armazenadas no laboratório de 
A. Hofmann. Contudo os resultados foram 
confirmados por laboratórios dos EUA, Ale-
manha e Holanda. Uma das razões para a dú-
vida inicial dos especialistas era a presença 
em plantas superiores de alcalóides até então 
apenas encontrados em fungos da família 
Clavicipitaceae. Isto contradizia o facto 
experimental de que certas substâncias são 
típicas e restritivas a uma dada família de se-
res vivos. Recentemente, descobriu-se que a 
presença de alcalóides ergolínicos em certas 
espécies de Convolvulaceae deve-se uma re-
lação simbiótica com fungos da família Cla-
vicipitaceae que têm os  genes necessários 
para a produção dos compostos. Estes fungos 
parasitas são epífitas24 e transmitem-se para a 
próxima geração através das sementes (ver o 
artigo Molecular characterization of a seed 
transmitted clavicipitaceous fungus occur-
ring on dicotyledoneous plants (Convolvula-
ceae) de Março de 2006.

A publicação dos resultados por Albert 
Hofmann em 1963 impulsionou a pesquisa 
de ergolinas na família Convolvulaceae ten-
do sido encontradas em mais de 20 espécies 
do género Ipomoea e Argyreia. Ao mesmo 
tempo, o movimento hippie dos anos 60 e 
outros grupos interessados em compostos 
psicadélicos foram tomando conhecimento 
destes resultados. No fim da década, quando 
o LSD escasseava devido às politicas proi-
bicionistas, alguns adoptaram as sementes 
como substituto. Contudo, devido às más 
experiências que os efeitos secundários pro-
vocavam e por serem qualitativamente dife-
rentes do LSD, o interesse foi desvanecendo. 
Foi apenas nesta altura que se descobriram 
os efeitos enteogénicos da Argyreia nervosa 
dando-se inicio ao seu consumo pelas classes 
mais pobres do Havai, onde já era cultivada 
para fins estéticos. Esta espécie revelou ter a 

maior concentração de alcalóides entre todas 
as estudadas até ao momento.

No sul do México, as sementes de I. 
tricolor são conhecidas popularmente por 
quiebraplato (quebra prato) e ainda são uti-
lizadas como embriagantes xamânicos. Os 
índios Mixe de Oaxaca utilizam o método de 
extracção com água fria já descrito. É inte-
ressante o facto de que metade das sementes 
a preparar terem que ser moídas por uma 
virgem. Esta prática também é seguida pelos 
índios zapotecas que chamam às sementes de 
I. tricolor la’aja shnash (semente da virgem). 
Isto deu origem ao termo espanhol semilla 
de la Virgen, actualmente conotado com a 
Virgem Maria da religião cristã. Os curandei-
ros zapotecas utilizam as sementes para obter 
informações sobre a doença de um paciente, 
um perturbador por entre a população ou a 
localização de um objecto perdido. No Equa-
dor, a Ipomoea carnea, que se conhece pelo 
nome de borrachero ou matacabra, utiliza-se 
tradicionalmente como enteógeno. Para além 
dos efeitos enteógenos, várias espécies de 
Ipomoea são utilizadas em etnomedicina no 
México, Índia, Samoa, Ilhas Cook, Vanuatu, 
Madagáscar e Serra Leoa, principalmente 
como ocitócicos e hemostáticos. 
Fontes: Growing the Hallucinogens. Hudson Grubber; Pharmacotheon. 
Jonathan Ott.; TiHKal. Alexander Shulgin. Ann Shulgin.; LSD: My Problem 
Child. Albert Hofmann.; LSA Vault. Erowid. http://www.erowid.org/chemicals/
lsa/lsa.shtml; Hawaiian Baby Woodrose (Argyreia nervosa) Vault. Erowid. 
http://www.erowid.org/plants/hbw/hbw.shtml; Morning Glory (Ipomoea 
violacea) Vault. Erowid. http://www.erowid.org/plants/morning_glory/
morning_glory.shtml; Ololiuqui (Turbina/Rivea corymbosa) Vault. Erowid. 
http://www.erowid.org/plants/ololiuqui/ololiuqui.shtml; Lysergic Acid Amides. 
Chesher Cat. http://www.clearwhitelight.org/hatter/lsainfo.htm; Plant descrip-
tions and images – “I”. Monterey Bay Nursery. https://secure.got.net/domains/
montereybaynsy.com/I.htm; LSA containing seeds. Drugs-Forum. http://www.
drugs-forum.com/forum/forumdisplay.php?f=93; Artigos da Wikipedia (http://
wikipedia.org) EN e por vezes PT e ES sobre todas as espécies e compostos 
químicos mencionados; Páginas da Wikispecies (http://species.wikimedia.
org) e Encyclopedia Of Life (http://www.eol.org) para todos os nomes de 
espécies mencionados.

Os índios zapotecas chamam às sementes de I. tricolor la’aja shnash 
(semente da virgem). Isto deu origem ao termo espanhol semilla de la 
Virgen, actualmente conotado com a Virgem Maria da religião cristã

1.  alcalóides ergolínicos [química] – conjunto de alcalóides presentes no esporão do 
centeio (fungos do género Claviceps que infectam este e outros cereais) e deriva-
dos sintéticos destes, também chamados de ergolinas por conterem a estrutura do 
composto ergolina

2.  sépalas [botânica] - peças constituintes da flor, situadas por trás das pétalas. São 
estruturas foliáceas, normalmente menores e mais consistentes do que as pétalas, e 
na maior parte dos casos têm a função primordial de proteger o botão floral

3.  estame [botânica] - órgão masculino das plantas com flor onde se encontra o pólen

4.  estípula [botânica] - estruturas em forma de escama localizadas no caule de muitas 
plantas vasculares, junto à baínha das folhas

5.  Náuatle [linguística] - grupo de línguas e dialectos nativos da Mesoamérica, falados 
por 1,5 milhão de pessoas cuja maioria habita o centro do México; era o idioma dos 
aztecas que dominavam o México central até à chegada dos espanhóis no século XVI

6.  estado vegetativo [botânica] - é o período do ciclo e vida das plantas com flor que 
antecede a formação de estrutura para frutificação e durante o qual estas despen-
dem energia com processos como o crescimento e nutrição ao invés de reprodução 
sexuada

7.  Zapotec [linguística] - grupo de línguas mesoamericanas muito próximas entre si 
faladas pelos índios zapotecas das regiões elevadas do centro-sudoeste do México, 
na sua maioria habitantes do estado de Oaxaca

8.  pecíolo [botânica] - caule que liga a bainha (zona onde a folha se prende ao caule 
da planta) à lâmina (parte principal da folha)

9.  pedúnculo [botânica] - região, normalmente em forma de caule, que antecede a flor 
ou o fruto

10.  cálice [botânica] - conjunto de todas as sépalas de uma flor

11.  Ayurveda [medicina] - medicina tradicional desenvolvida na Índia há cerca de 7 
mil anos, utilizada actualmente em alguns países ocidentais como complemento à 
fisioterapia

12.  propágulo [botânica] - estruturas que se desprendem de uma planta adulta para 
dar origem a uma nova planta, geneticamente idêntica à planta de origem (clone)

13.  sinestesia [neurociência] - produção de duas ou mais sensações sob a influência 
de uma só impressão resultando numa sobreposição de sentidos

14.  hidrólise [química] - reacção química com água em que as suas moléculas (H2O) 
se dividem em iões de hidrogénio (H+) e hidroxila (OH-). A substância em reacção 
também se divide em dois ou mais pedaços, que completam a suas ligações com 
os iões vindos da água

15.  ocitócico [farmacologia] - substância que estimula a contracção do músculo 
uterino e se utiliza para provocar o parto

16.  etnomedicina [ciência] – estudo das práticas médicas e farmacológicas das 
sociedades “primitivas”, que respondem a lógicas próprias das suas culturas

17.  hemostático [farmacologia] - substância que detém as hemorragias e promove 
a coagulação

18.  antiemético [farmacologia] – substância que alivia os sintomas relacionados 
com o enjoo, náuseas e vómitos

19.  dependência psicológica [psicologia] - relaciona-se com o consumo compulsivo 
de determinada substância para obter uma sensação de bem estar; o síndrome de 
abstinência que ocorre quando a administração é suspensa é caracterizado por 
alterações psicológicas mas sem distúrbios físicos directos

20.  bad trip – termo calão em inglês que designa uma crise psicadélica, situação em 
que após a ingestão de uma droga psicadélica o utilizador manifesta sintomas 
que vão desde uma mera ansiedade ou alienação até estados de profundo distúr-
bio, terror, aprisionamento psicológico ou alienação total face ao mundo exterior. 
Os especialistas em terapêutica com psicadélicos não consideram as experiências 
desagradáveis necessariamente prejudiciais ou negativas, focando-se no seu 
potencial benéfico para o utilizador depois de resolvidas

21.  cotilédones [botânica] - primeiras folhas que surgem dos embriões das plantas 
com semente, irrompendo durante a germinação

22.  fitoterapia [ciência] - estudo das plantas medicinais e das suas aplicações na 
cura de doenças

23.  glicosídeo [química] - composto químico formado pela união de moléculas de 
glúcido e um composto não glucídico

24.  epífita [biologia] - ser que vive sobre outro, ou seja, por cima deste e não no 
interior, contrastando com o endofitismo

Poderemos voltar a utilizar estes termos futuramente. Glossário completo em: www.a-folha.com

Glossário

É na semente que reside a essência!

Ipomoea tricolor Argyreia nervosa
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Livity Long banner- 
Small A. 1’ h x 3’ long
Large B.  2’ h x 6’ long

XL festival size C. 3’ h x 7.75’ long

RESERVA A PRÓXIMA EDIÇÃO, TALVEZ TE SURPREENDAS!

                                 

OndE ObTER?
NESTES ESPAÇOS ENCONTRAS A FOLHA QUANDO ELA SAI 

[a partir da primeira semana de cada trimestre]

ZONA NORTE
GUIMARÃES Anti Hero, R. Teixeira de Pascoais, Edif. Sa Taqueiro, 2.º piso, Quintã
BRAGA CityPlantes, R. Nova Santa Cruz 29-A; Jardins á Maneira, R. Sto Adrião n.º 110, Sto Lazaro 
PAÇOS DE FERREIRA Ritual, R. Tenente Leonardo Meireles nº 54
CHAVES Natural Shop, C. C. Charlot, R. Olival, Loja 27 - 4.ª Fase
VIANA DO CASTELO PlantAmor, Pr. General Barbosa n.º 100, C.C. Dom Fernando
GONDOMAR Skin Tattoo, R. 25 de Abril, 363, S. Cosme, C.C. Oliveiras, 1.º piso
PENAFIEL GringoTattooFiel, Av. José Júlio n.º 269
PÓVOA DO VARZIM AK-47, Av. Mouzinho de Albuquerque, Galerias Euraci 2
MATOSINHOS Big Buds, R. Alfredo Cunha, n.º 115, C. C. Newark
PORTO A Loja da Maria, C.C. Cedofeita; Art of Joint, R. S. Roque da Lameira, n.º 839; 
Big Buds Tattoos, R. Passos Manuel 219, C.C. Invictos; Big Buds Grow/Head Shop, R. Sta. Catarina, 
n.º 1480; Cognoscitiva, R. Cedofeita, n.º 170; Metamorfose - Loja do Cânhamo, R. Miguel Bombar-
da 285, C.C. Bombarda; Planeta Sensi, R. Passos Manuel, n.º 219, C.C. Invictos  
STA. MARIA DA FEIRA Plantarte - Loja de Cultivo, R. Comendador Sá Couto, N.º 112 - Lt. 13

CENTRO / SUL / INSULAR
AVEIRO Mercado Negro, R. João Mendonça, 17; Pizzarte, R. Eng.º Von Haff n.º 27; 
TNT Tattoo, Av. D. Lourenço Peixinho, C.C. Oita - 4.º piso
VISEU Piranha Tattoo & Supplies, C.Com. S. Mateus, 1.º piso
COIMBRA Cognoscitiva, R. Antero de Quental, C.C. Avenida - 6.º piso
LEIRIA Cognoscitiva, R. Barão Viamonte, n.º 76; Alquimia; Rastilho
MARINHA GRANDE H2O Surf Shop, R. Alexandre Herculano 14; Or Tattoo, R. Álvaro Coelho n.º 19
CALDAS DA RAÍNHA A Loja da Maria, R. Heróis Grande Guerra, n.º 5
LISBOA Alkimia, R. das Pedras Negras, n.º 61A; A Loja da Maria, R. Marcos Portugal n.º 65; 
Atomic Tattoo, R. Alegria 27; Bana, Praça da Figueira, n.º1 D; Carbono, R. Telhal, 6B; Cave, R. 
Luciano Cordeiro 49B; Cognoscitiva, R. Bem Postinha 19B; Crew-Hassan Coop. Cultural, R. Portas 
de Santo Antão n.º 159; Groovie Records, R. Fanqueiros 174, 1.º Esq.; Lisboa Ink, R. Telhal 8C; 
Mongorhead Comics, R. Alegria n.º32/ 34; Triparte, R. Prata n.º 88
BAIRRO ALTO Earth Records, Trav. Queimada n.º 33; Loja do Cânhamo, R. Diário de Notícias 1; 
Magic Mushroom, R. Luz Soriano 29; Queen of Hearts Tattoo, R. Luísa Todi 12-14; 
Tribal Urbano, R. da Madalena 232; Waves & Woods, Trav. Queimada 36  
ODIVELAS 893 Tattoos, Av. D. Dinis 68B, C.C. Oceano
S. PEDRO DO ESTORIL D.H.C. Tattoos, R. Sacadura Cabral 156A
CARCAVELOS Bana; Estrada de Sassoeiros, Lt. 3 Dto.
AMADORA Carbono, R. Elias Garcia 241, Galerias S. José - Piso 1; Art Fusion Studio, Av. Brasil 22S 
QUELUZ HardCore Tattoos, C.C. Queluz, Loja 1  SINTRA Bang Bang Tattoo, Av. Heliodoro Salgado 104
ALMADA Pedrada Tattoos & Supplies, Av. D. Nuno Alvares Pereira n.º 18 - r/c Esq
AMORA White Dragon, R. Movimento das Forças Armadas n.º 28
COSTA DE CAPARICA Pedrada Tattoos, Av. General Humberto Delgado n.º 35 - 1.º piso
MOITA Zooniverso, Largo do Mercado Municipal, Loja 1 
BARREIRO Alburrica Bar, R. Almirante Reis n.º 68A; Espaço Chapelaria, Associação Cultural  
SETÚBAL Rebento Verde, R. Arronches Junqueiro n.º 66; Tattdrago, R. Paula Borba n.º 20 - 1.º piso
PORTIMÃO Rockpit Records, Av. 25 Abril, Lt. 26 - r/c Esq.  
ALBUFEIRA Chef de Tattoo, R. Telheiros n.º 65
LAGOS Cool It Tattoo, Trav. do Cotovelo 2 - Loja B; Esperança Verde, Trav. do Cotovelo 2-1;
Rockstar Shop, R. Cândido dos Reis n.º 137
QUARTEIRA Downtown Tattoo, R. Vasco da Gama, loja 1A 
FARO Bee Nature, R. Ataíde Oliveira, C.C. Al-Gharb
FUNCHAL Anatomic Tattoo, R. Ferreiros 240  PONTA DELGADA Banana Art Factory, R. Mercadores 84

ESPANhA MADRID Houseplant Central, c/La Palma 42
GALIZA OURENSE Viva Maria, c/Camino Caneiro  PONTEVEDRA Viva Maria, c/Santa Clara 3   
SANTIAGO DE COMPOSTELA Viva Maria, c/Rosalia de Castro 116  
TUy Voodoo Trading - ctra. Tuy, La Guardia (2 km da fronteira)  
VIGO  Viva Maria, Ronda de Don Bosco 50; Viva Maria, Genaro de la Fuente 58;  

Viva Maria, Calle Fragoso 45  
VILLAGARCIA Viva Maria, c/Cervantes 10 

BRASIL Estamos interessados em ter representação nas principais cidades. Entrem em contato!

Chegamos a muitos outros locais e eventos de forma ocasional.
Esta lista será permanentemente actualizada.

Também podes fazer o download d’A Folha
e rodar aos teus amigos por e-mail

www.a-folha.com/download

in memoriam
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EL DIRECTOR

Gaspar    
 Fraga

Durante alguns anos Gaspar Fraga foi um 
rebelde-sem-causa. O regime franquista baniu-o da 
cidade de Madrid por ter cabelo comprido, ser jovem 
e ter atitude. Aproveitou para se fazer à aventura 
indo para Paris estudar filosofia na Sorbonne. Terá 
trabalhado como fotógrafo sério, paparazzi, modelo, 
jornalista; quando se dá o Maio de 68, está no epi-
centro da acção revolucionária. Em 1970 regressa 
finalmente ao seu país, mudando-se para o bairro da 
Gràcia em Barcelona, a cidade onde nasceu em 1944 
e faleceu em 2009. 

Uma vez em Barcelona, envolve-se imediata-
mente no movimento contra-cultural que começava 
a tomar forma por aqueles lados, vindo a destacar-se 
como editor underground na pioneira Rock Cómics. 
Já na década de 80, além de se movimentar no meio 
cultural e organizar concertos e outros eventos, este 
rocker fundou a associação que assumiu de forma de-
cisiva a recuperação das festas tradicionais da Gràcia, 
e que actualmente concentra mais de um milhão de 
pessoas no decorrer de nove dias em Agosto.

No entanto, foi a causa canábica que imortali-
zou a rebeldia de Gaspar Fraga. Quando a primeira 
edição da revista Cañamo é editada em 1997 poucos 
imaginariam o sucesso que viria a alcançar. Ao todo, 
142 edições no decorrer de 12 anos, um trabalho de 
consolidação e abertura de mentalidades impressio-
nante e essencial na sociedade espanhola. Pelo cami-
nho o editor torna-se numa das vozes mais visiveis 
e respeitadas do anti-proibicionismo dentro e fora 

de portas, com frequentes aparições televisivas para 
contrapor a visão ortodoxa sobre as drogas. A sua 
argumentação era tão bem urdida que os seus oposi-
tores acabaram por concordar várias vezes com a sua 
opinião. 

O seu objectivo era claro: a normalização 
através da informação. Conseguida através de pesqui-
sa aprofundada e artigos coerentes, essa informação 
foi publicada regularmente nas páginas da sua revista 
e várias vezes partilhada na já célebre comunidade 
virtual Cannabis Cafe. 

Outra das frentes para a qual Gaspar contribuiu 
activamente foi o ENCOD [European Coalition for 
Just and Effective Drug Policies], uma rede de or-
ganizações não-governamentais e cidadãos com o 
propósito de compreender e reformular as leis e a 
realidade da droga na Europa. [www.encod.org] 

O capitão que se manteve no leme do navio até 
ao final, inspirando todos à sua volta com força e de-
terminação face à adversidade, partiu ao som do seu 
querido Frank Zappa e da reverência de muitos dos 
que compareceram. Sobrevivem-lhe as duas esposas, 
Sara e Mari Carmen, a sua filha Lidia, dois netos e 
muitos amigos queridos. 

Aqui fica a sentida homenagem d’A Folha a um 
homem que vai continuar a constituiur fonte de ins-
piração para todos aqueles que apoiam a informação 
e o conhecimento aliados à liberdade como forma de 
elevação do espírito humano.

Faleceu aos 65 anos
um dos mais importantes 
activistas anti-proibicio- 
nistas da última década, 
o espanhol Gaspar Fraga 
González. Escritor, erutido, 
rocker, aventureiro, empre-
endedor, conversador ini-
gualável, pai, dirigiu a revista 
Cañamo durante 12 anos  
e lutou até ao fim pela  
sua causa. A doença 
prolongada consumiu-lhe 
o corpo mas não a vontade.

Centro Comercial M. Bica
Rua Luís Queiroz n.º 26, loja 26 - Almada

Horário: 2.ª a sáb. 11:30-20h, almoço: 13h-14h
tm: 933883361  cognoscitiva.almada@gmail.comwww.cognoscitiva.com

Tudo para cultivo de plantas 
exóticas, aromáticas 
e medicinais em terra 

ou hidroponia

NOVA LOJA - ALMADA



COgNOsCiTiVA - distribuidor exclusivo da easygrow em Portugal

Conhecimento à mão de semear.

www.cognoscitiva.com · cognoscitiva@gmail.com

CITYplantes
novo espaç    

R. Nova Santa Cruz 
29/29A
4710-409 Braga

www.cityplantes.com
cityplantes@netcabo.pt

growshop
headshop

O mais barato do país!

Loja: 253 044 491 
Gerência: 938 512 739 (Nelson)

160m2

Growshop • Bazar

Rua Passos Manuel, n.º 219 –  C. Com. Invictos - Loja 13
4000-385 Porto - Portugal

Telf.: +351 913 288 085  - +351 962 398 699
info@planetaseni.com • porto@planetasensi.com



Loja 1 (Campo santana - Lx)
Maior growshop de Portugal - 800m2 

r. da bempostinha, 19-b
1150-065 lisboa
Tel.: 962 507 079

Tel/Fax: 213 962 106
horário: seg/sab. 14-20h

Loja 2 (Coimbra)
c. com. avenida

6.º piso, loja 603
av. sá da bandeira

3000 coimbra
horário: 14-20h

Loja 3 (Leiria)
r. barão viamonte 

N.º 76 - loja 2
2400 leiria

Tel.: 919514262/ 918164090
horário: 2.ª/ sex. 14-20h

sáb. 10-13h e 14-18h

Loja 4 (Porto)
r. da cedofeita 
N.º 170 - loja 2
4050-173 Porto

Tel.: 962760030
horário: 2.ª/ sex. 13-19h

sáb. 9-13h

Abre a tua própria cognoscitiva - Contacta-nos!

www.cognoscitiva.com · cognoscitiva@gmail.com

NOVALOJA

Conhecimento à mão de semear.

Loja 5 (ALMADA)
c. com. m. bica 

r. luís Queiroz, N.º 26 - loja 26
2800-698 almada

Tel.: 962760030
horário: 2.ª/ sáb. 11h30 - 20h

almoço: 13-14h

Tudo para cultivo de plantas exóticas, 
aromáticas e medicinais em terra ou hidroponia.


