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O produtor refere que se tratam de plantas muito robustas e 
com poucas necessidades hídricas. «Estamos a falar de cactos. 
Consomem pouca água e instalámos fertirrega, para termos 
mais precisão.» Além disso, na escolha desta fruta para avan-
çarem com o projecto, pesou o facto de «ser um fruto saudá-
vel e de haver pouca produção em Portugal». 
Visitaram produtores em Espanha e em Portugal para verem 
as estruturas utilizadas e a partir daí definiram a sua orga-
nização nas estufas. «Comprámos as plantas a um produtor 
português com certificado biológico e licença de viveirista. 
Adaptámos a tutoragem, a sustentação dos cactos, e puse-
mos mãos à obra». 
No primeiro sector, onde instalaram quatro mil plantas, já ti-
veram a primeira produção. A floração deu-se em Julho e a 
colheita teve início em Agosto. No segundo sector, que tem 

Ainda a dar os primeiros passos, a empresa Guimarães Campos Silva já pretende aumentar a área de estufas na zona
do Montijo, onde produz pitaias de polpa rosa, vermelha e branca e que vende com a marca Ataya. A aceitação para

as primeiras colheitas tem sido muito boa e António Campos, um dos três sócios, conta-nos o que tem sido feito neste
novo projecto, onde se prevê colher entre 40 a 50 toneladas de fruta quando entrar em “velocidade cruzeiro”. 

Ana Gomes Oliveira

É na zona da Atalaia, no Montijo, que a empresa Guimarães 
Campos Silva se lançou na produção de pitaia num hectare de 
estufas, por iniciativa de três sócios, um deles António Cam-
pos, que nos recebeu neste novo projecto «com pernas para 
chegar muito longe».  
A ideia de produzirem pitaia surgiu por ser um produto dife-
renciador e sustentável. «Arrendámos este terreno onde já se 
produziram framboesas e bagas goji e aproveitámos as estu-
fas e o sistema de rega já instalado», começa por contar-nos 
António Campos. 
O projecto arrancou há dois anos, em Dezembro de 2019, e 
já conseguiram ter produção no primeiro sector instalado. «O 
segundo sector entrará em produção neste ano de 2022 e 
estamos a trabalhar em mais dois, onde já estrumámos e la-
vrámos os solos.»

APOSTA NA PRODUÇÃO
DE PITAIA NACIONAL 
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3.500 cactos, esperam vir a colher as primeiras frutas na pró-
xima época. «Produzimos pitaia vermelha de polpa branca, 
pitaia de polpa vermelha, de polpa rosa, e depois pitaia ama-
rela com polpa branca. Temos as variedades divididas por gru-
pos de túneis, o que nos ajuda na parte da polinização, que 
é feita manualmente». António Campos explica que esta é a 
operação que dá mais trabalho e para a qual despendem bas-
tante tempo. É que a flor de pitaia só abre à noite e apenas 
numa noite. Ou seja, na altura da floração, todas as noites 
há flores a abrir e, como não existem insectos que polinizem 
à noite, esse processo é feito pelos produtores. «Fazemo-lo 
para garantir boas produtividades. Usamos uns pequenos as-
piradores para retirar o pólen e com uns borrifadores intro-
duzimos dentro do óvulo. Neste processo, tem de haver cru-
zamento de vários pólens, de polpa branca com polpa rosa, 
por exemplo. Termos os túneis identificados e com as varieda-
des organizadas ajuda-nos bastante nesta tarefa. Além disso, 
vai facilitar-nos no escoamento para a restauração ou para 
os hotéis, em que os chefs pretendem pitaias mais ou menos 
ácidas, ou mais ou menos doces. Ali conseguimos fazer essa 
distinção.»
A primeira colheita não defraudou. «A fruta saiu muito boa 
e colocámos nalgumas frutarias em zonas onde o consumi-
dor tem algum poder de compra». As experiências vão-se fa-
zendo todos os dias, até porque das muitas variedades que 
plantaram, os produtores querem perceber quais as que se 
adaptam melhor às condições do Montijo e ao mercado. «As 

mais procuradas são as pitaias de polpa rosa, seguidas pelas 
de polpa vermelha. Temos depois a de polpa branca, que é 
conhecida por ser benéfica para a diabetes, porque ajuda a 
regular os índices de glicémia».
A ideia inicial seria a de produzir com certificação biológica, 
mas os ataques de formiga e pulgão trocaram as voltas a An-
tónio Campos e aos seus dois sócios. «As soluções autorizadas 
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para biológico não resultaram e tivemos de fazer outros tra-
tamentos. Neste momento estamos em processo de certifi-
cação GlobalGAP, tendo já enviado alguma fruta para o Aldi 
e para o El Corte Inglés. «Queremos focar-nos nas grandes 
superfícies e canais Horeca, onde perspectivamos uma for-
te presença no fine dining e na hotelaria, uma vez que esta 
fruta, além de ser usada em pratos, é muito procurada para 
cocktails. Estaremos também presentes em algumas lojas de 
proximidade, mas que compram com algum volume, como 
a Fruta Almeidas. Mais para a frente vamos querer também 
exportar», avança o jovem empresário. A pitaia de Angola é 
neste momento uma concorrente à altura, mas os mentores 
da Ataya acreditam que o mercado e os consumidores estão 
dispostos a valorizar a produção nacional. «Até porque, sen-
do produzida cá, é apanhada no ponto óptimo de matura-
ção», salienta. 
O terceiro e quarto sectores do projecto começam agora a 
surgir, até porque conseguiram algum apoio numa candida-
tura do PDR2020. «Um dos itens que introduzimos no projec-
to do PDR2020 foi um sistema de iluminação que estamos a 
montar e que permitirá antecipar e prolongar o processo de 
floração, permitindo-nos gerir melhor a polinização manual. 

Estamos a falar de plantas com três ou quatro ciclos de pro-
dução que demoram cerca de um ano a dar fruta.» Para expe-
rimentarem vários resultados, deixaram alguns cactos com a 
carga máxima de botões florais, reduzindo a metade noutras 
plantas. «Obtivemos melhores calibres nos cactos onde arran-
cámos alguns botões florais. No fundo, tudo tem servido de 
aprendizagem e acreditamos que pitaias com calibres entre 
os 300 a 350 gramas serão as ideais, mesmo em termos de 
sabor.»
Utilizando quase tudo em biológico e procurando algum 
equilíbrio do ecossistema, recorrem a processos naturais para 
manter os solos saudáveis. «Soltamos galinhas e ovelhas para 
fazerem a limpeza dos terrenos e em redor das estufas, por 
exemplo», conta, orgulhoso, António Campos. 
Apesar de estarem ainda a dar os primeiros passos, a planta-
ção de pitaias surge como promissora e a marca tem vindo 
a crescer. «Quando atingirmos a velocidade cruzeiro conta-
mos produzir entre 40 a 50 toneladas de fruta, mas já es-
tamos a adquirir mais terrenos para aumentarmos a nossa 
produção. Esta é uma aposta ganha e queremos levar a nos-
sa pitaia ao maior número de consumidores», remata Antó-
nio Campos. 


