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Curso de frutologia pode mudar vidas? Olívia deixou o banco e é agricultora
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Três estudantes, três vidas, três projectos ligados por árvores de fruto em Armamar, Resende e
Fundão Um curso de frutologia, promovido por uma conhecida marca de sumos, ajudou a mudar a
vida de três portugueses. Depois de terem sido premiados pelos melhores projectos do fim de curso,
receberam uma bolsa individual de 20 mil euros e a hipótese de lançarem um projecto. Olívia Calvo,
de 53 anos, deixou o trabalho de bancária, em Lisboa, e agora tem uma plantação de ameixa, cereja e
figo em Resende. Márcio e Olívia conheceram-se no curso, que decorreu entre Maio e Junho, no
Instituto Superior de Agronomia de Lisboa, onde aprenderam tudo sobre o cultivo de árvores de fruto.
"Vi o anúncio da academia do centro de frutologia da Compal e decidi concorrer. Fui seleccionada
entre os 12", conta Olívia enquanto é interrompida por Márcio numa cumplicidade visível entre ex-
colegas. "Mais tarde começou a nossa formação, teórica e prática, visitas de campos a algumas
entidades ligadas à compra e venda de frutos. Estivemos a ver as árvores e a podar", descreve. Por
causa da entrevista agendada pela Renascença combinaram conhecer as plantações um do outro. A de
Márcio Pinheiro fica em Cimbres, Armamar, e não muito longe está a de Olívia, em Resende. Márcio
Pinheiro, 30 anos, já estava habituado à vida do campo. Olívia Calvo, por seu lado, decidiu mudar de
vida. Aos 53 anos deixou o trabalho como bancária em Lisboa e mudou-se para Resende. "Tive a sorte
de receber por herança uns terrenos e fiquei com aquela sensação: é agora ou nunca", confessa.
Márcio iniciou o seu projecto numa área com quatro hectares, em Armamar, e pretende chegar às 300
toneladas de maçã em 2019. Olívia aposta nos licores e nas frutas como a ameixa, cereja e figo numa
plantação de pouco mais de quatro hectares. "Tenho cerca de 3.300 árvores planeadas e tenho todos
os procedimentos para produção de licores artesanais", assegura. Houve ainda um terceiro premiado
da zona do Fundão. Nuno Carvalho vai lançar um projecto que visa plantar cerejeiras.
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