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Exmos Leitores, Clientes, Colegas e Parceiros,

E
sta edição dá nota do epilogo da causa inserida na 
responsabilidade social do grupo “OLHE POR SI... 
juntos na luta contra o cancro da mama”. Podemos 
gritar bem alto e com orgulho “Missão Cumprida” 
com a doação do segundo equipamento para o 

rastreio e prevenção desta patologia que a tantas mulheres 
afecta. A iniciativa foi das Ópticas Conselheiros da Visão, 
que mais não fizeram que devolver parte do seu sucesso 
comercial à sociedade, mas a concretização foi vontade 
convergente de muitos amigos e tão ou mais importante da 
fidelização dos nossos clientes.

Este é o momento de agradecer às nossas embaixadoras, 
Simone de Oliveira e Rita Ribeiro, aos vários artistas que 
se envolveram com este ideal de apoio ao próximo e 
marcaram presença no decorrer desta causa, ao movimento 
Sem Preconceito que tem como mentora a Paula Lopes 
(Patuxa) que doou os resultados da sua gala para que esta 
missão fosse cumprida, à Up Music Talents, na pessoa 
do João Serra, incansável na divulgação da nossa gala e 
ao Diogo Peres, num trabalho invisível para o publico, mas 
determinante no êxito que foi o espectáculo da gala solidaria, 
a toda a equipa Conselheiros da Visão presente e claro ao 
publico anonimo que nos honrou com o seu contributo numa 
sala que esgotou completamente.

Até 2018 as Ópticas Conselheiros da Visão vão ter o foco 
na Saúde Ocular, a sua especialidade, alertando para a 
maior causa de cegueira evitável no mundo ocidental, que 
é a RETINOPATIA DIABÉTICA, os fundos angariados por 
cada uma das vendas realizadas pelas Ópticas Conselheiros 
da Visão terão como beneficiária principal a Diabentejo - 
Associação Dos Diabéticos Alentejanos,  é tempo de chegar 
ás meritórias associações e pessoas que se encontram no 

Portugal interior, isto é contribuir para o desenvolvimento do 
Pais e consideramos que é nossa responsabilidade social 
enquanto empresa fazê-lo activamente. 

Não existindo uma política estatal de actuação nos 
cuidados primários da Saúde Ocular, sentimo-nos, enquanto 
profissionais altamente especializados, no dever de tentar 
colmatar essa falha, algo que fazemos com espírito de 
missão, rigor, abnegação e ética apurada. Promover 
rastreios nas idades críticas e sensibilizar pais e professores, 
contínua a ser uma prioridade que vamos desenvolver 
enquanto parceiro na área da saúde ocular na LITERACIA 
3D - O desafio pelo conhecimento - Porto Editora, um 
desafio nacional dirigido aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do 
Ensino Básico de todo o país. Estejam atentos, e no inicio do 
novo ano lectivo levem os vossos filhos e netos a fazer um 
rastreio numa Óptica Conselheiros da Visão!

Esta é uma edição recheada de temas muito interessantes 
onde não falta um artigo da autoria da jornalista Manuela 
Bica, sobre alimentação, sem muita coisa que se diz 
prejudicial, mas com muitos aditivos. 

Para terminar este editorial menciono a temática de capa 
da “Saúde à Vista”, a falsificação de lentes e óculos 
colocado à venda na internet, venda ambulante e até em 
alguns espaços comercias de bom aspecto a “preço de 
tal maneira fantástico” que levam muitos ao engano, mas 
tenham sempre em atenção que o Sol é fonte de vida, mas 
é também um poderoso emissor de radiação nociva para 
a visão do ser Humano, é mesmo perigoso comprar óculos 
escuros fora dos estabelecimentos de óptica especializados, 
a qualidade da lente é determinante na cada vez maior 
necessidade de filtrar a radiação UVA, UVB e IV  e  assim 
prevenir o aparecimento de algumas patologias que podem 
levar a perda de visão parcial ou até total, OLHE POR SI !!
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COMO AFECTA

COMO SE PRODUZ

Os problemas metabólicos da diabetes afectam os vasos sanguineos da retina tornando-os frágeis.
Devido a essa fragilidade podem perder liquido e inclusivé criar hemorragias.

Os niveis altos de glicémia fazem 
com que as paredes dos vasos sanguineos
se tornem mais permiáveis e frágeis.

                da população que é diabética à mais
                de 15 anos irão desenvolver uma alteração
vascular retiniana.

Num estado avançado, a proliferação de
novos vasos sanguineos muito frágeis criam
hemorragias no humor vitreo.

Cristalino

Humor vitreo

Nervo óptico

Agrupados em forma
de anel ou estrela 
macular derivam do 
derrame plasmático 
dos microaneurismas.
Exsudatos duros

Humor vitreo
É um gél transparente
existente no interior do olho. 

Vasos sanguineos
Alimentam a retina

Retina Sã
Vasos sanguineos normais

Retina com Retinopatia 
Diabética

Imagem 
da retina

Mácula

Córnea

Iris

Pupila

Hemorragia

Mácula

Humor vitreo
transparente

Nervo Óptico Aneurisma

Exsudatos duros Micro hemorragias Hemorragias

Crescimento anormal dos 
vasos sanguineos

PROLIFERATIVA
Humor vitreo turvo
pelo sangue

NÃO PROLIFERATIVA

Neovasos 
(vasos "anormais")

Micro aneurisma

A

B
50% 

                 dos casos consegue-se evitar a cegueira
                 com os tratamentos atempados.90% 
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"Diagnosticada aos 
24 anos, a Diabetes 
caiu como uma 
bomba. De repente 
tive de adaptar a 
minha vida, adquirir 
novos hábitos 
e novas rotinas. 
Felizmente encarei 
muito bem a doença 
e não me sinto 
"doente" de forma 
alguma. A Diabetes 
não me limita em 
nada...pelo contrário, 
motiva-me a ser uma 
pessoa saudável, 
aventureira, 
ambiciosa e a dar o 
melhor de mim!"

A diabetes não

TESTEMUNHOS 
DE SUPERAÇÃO

Nome: Joana Pascoal
Idade: 30 anos
Diabetes Diagnosticada a 23/03/2011 - 6 anos

Principal
Beneficiário:

nos limita!!!
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A diabetes não 
nos limita!!!
Testemunhos de superação

Nome: Rafael Travanca
Idade: 11 anos
Diabetes Diagnosticada tipo 1 
em 2009 , há 8 anos

Jogador de futebol no Grupo 
Desportivo de Benavente, adepto do 
Sporting, reguila, doce, feliz.

Este sou eu.
Diabetes nao me limita em nada, 
faço tudo o que as crianças fazem, 
brinco, caio, levanto-me, sou feliz.
Actualmente utilizo o novo sistema 
Freestyle Libre o que me permite ter 
acesso em tempo real ás minhas 
glicemias por exemplo durante um 
jogo de futebol sem ter de parar para 
picar o dedo.

Tenho Diabetes e nao me importo!

Tendo diabetes desde os 11 anos, o 
que mais senti na altura e ainda sinto 
é a necessidade do controlo. De estar 
sempre alerta para a minha glicemia e 
de perceber como equilibrar todos os 
factores que a influenciam. Fui crescendo 
e desde sempre abracei esta condição 
como um desafio sendo o meu objetivo 
principal ser saudável.
Nao tenho qualquer complicação 
associada à diabetes e, com 23 anos com 
esta 'amiga' consegui alcançar o meu 
objetivo principal.
Semrpe pratiquei  desporto variado desde 
desportos coletivos (basquetebol...), artes 
marciais (karaté, capoeira), sendo agora 
praticante assídua de corrida e yôga!
Sinto que aliado a diabetes a estilos 
de vida saudáveis com a informação 
adequada, ela não nos limita em nada!

Ana Cristina Mota
Diabética há 23 anos
34 anos de idade
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N
o passado dia 15 partiu para a serra de Mulhacén 
21 jovens com diabetes tipo1 para subirem ao 
cume da serra a mais alta da europa tirando 
Monte Branco e Pirineus, com a altitude de 
3482m. Para demostrar que a Diabetes não inibe 

de fazer o que seja, o lema foi. Ter diabetes com Altitude. 
O inicio foi no dia 16 com chegada ao cume e descida para 
o refúgio  Poqueira no total de 12h, no dia 17 continuámos a 
descida até à vila de Capileira no total de 8horas.
Mais uma vez se demonstrou que ter Diabetes não é factor 
de não se fazer o que se gosta e superar todos os desafios 
a que nos propomos.

Subida ao Cume 
de Mulhacén
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ÓPTICAS
CONSELHEIROS
DA VISÃO ENALTECEM

U
mas acham o nome do evento excessivo, 
outras até acham graça. Umas 
consideram-se heroínas, outras nem 
lá perto. Todas são mulheres da nossa 
sociedade e por demais conhecidas por 

se distinguirem nas profissões que abraçaram. 
Alexandre Alves Ferreira encontrou motivos de 
sobra para as agraciar com títulos e adjetivou-
as com as palavras que achou que melhor 
caracterizavam cada uma delas.

Os Conselheiros da Visão associaram-se ao evento, 
que o relações-públicas denominou de “Heroínas 
Nacionais”, e juntamente com outros patrocinadores 
presentearam este conjunto de mulheres que de 
alguma maneira são um exemplo de competência, 
como profissionais, mães, filhas, enfim, mulheres.

A
ssim que conseguiu reunir o grupo das 
“escolhidas”, Alexandre começou por 
“agradecer a todas as premiadas, as nossas 
heroínas que deixam a sua marca e história 
nas diversas áreas aqui representadas e por 

acreditarem em mim e neste prémio independente com 
que eu as quis premiar por diversos motivos: o seu 
profissionalismo; o cunho que deixaram no passado, 
no presente e deixarão no futuro; são heroínas porque 
são grandes mulheres, mães, profissionais, sensíveis 
ao mundo e nós, homens, não podemos viver sem uma 
grande mulher ao lado!...”

Depois, destacou uma a uma e, juntamente com os 
patrocinadores, entregou-lhes os prémios. Para finalizar 
teve lugar um maravilhoso e tranquilo almoço, em que 
as conversas fluíam viradas para o Tejo num dia em que 
pairava sobre Lisboa um doce aroma a primavera.

Heroínas   Nacionais
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Heroínas   Nacionais
“Saúde à Vista” quis saber junto do relações-públicas a 
razão deste evento e perscrutou a opinião de cada uma 
das visadas.

ALEXANDRE 
ALVES FERREIRA
RSV: Como surgiu a ideia deste projeto?
AAF: Já tinha feito duas edições com uma revista a 
patrocinar mas a patente era minha. Este ano, mais uma 
vez, tem que ver com os prémios carreira. Acho que há 
muitos prémios e hoje em dia toda a gente dá prémios. 
Na verdade isto é distinguir mulheres que são heroínas. 
Porque vocês, mulheres, trabalham todos os dias, são 
mães, têm os vossos trabalhos. E de facto por detrás de 
uma grande mulher, digo eu, está um homem. Porque 
vocês são o patamar do mundo e por isso heroínas. São 
pessoas que marcaram, marcam e continuarão a marcar 
a sociedade, o mundo.
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RSV: Quem escolheu as mulheres 
premiadas?
AAF: Fui eu porque são mulheres que 
me dizem a mim e aos portugueses 
qualquer coisa em cada área – 
literatura, jornalismo, televisão, teatro, 
design, categoria esta em que não 
havia este prémio e Graça Viterbo é 
distinguida com o prémio carreira de 
mérito design, a Maria João Avillez 
com o prémio carreira mérito de 
jornalismo e depois as outras são 
premiadas com os prémios normais, 
são as heroínas.

RSV: E como se materializam esses 
prémios?
AAF: Com lembranças dos patrocinadores.

RSV: E as pessoas aderiram facilmente ao convite?
AAF: Sim…

RSV: Porque já o conhecem!
AAF: Talvez por isso aderiram sim e foram muito 
simpáticas.

RSV: As expetativas para o evento?
AAF: Que corra muito bem porque 
deu-me muito trabalho. E tive de adiar 
porque não é fácil arranjar patrocínios, 
mas com a ajuda dos Conselheiros da 
Visão consegui realizar este evento.

RSV: Já conhecia o Grupo?
AAF: Sim eram meus clientes da 
revista “Eles e Elas”. O Rafael Claro da 
Silva tem um trabalho absolutamente 
extraordinário no que toca à 
solidariedade.

RSV: O que acha da 
responsabilidade social deste 
Grupo?

AAF: Acho variadíssimas coisas – o empenho é 
extraordinário, ajudam imensas causas, que não é fácil. É 
pena grandes grupos de outras áreas não terem a mesma 
responsabilidade social… Mas ainda bem que são únicos e 
um exemplo.

Os Conselheiros 
da Visão são 
únicos e um 
exemplo.

ANA SALAZAR

D
epois de ultrapassar vários revezes na sua 
vida profissional, Ana Salazar volta à ribalta da 
moda para continuar a satisfazer clientes em 
todo o mundo. Recebeu o Prémio Moda, claro 
está, e o termo “visionária” com que Alexandre 

a brindou não poderia ter sido melhor aplicado. “Em 
relação ao título do evento é tudo relativo e subjetivo 
porque não sei exatamente quais as razões, mas penso 
que por eu fazer 45 anos de carreira. Considero-me 
uma heroína porque realmente a minha vida tem sido 
uma prova de esforço em todos os aspetos e portanto 
sem dúvida… não deve caber a mim dizer o que penso 
sobre mim mas aos outros. No entanto, o feedback é 
excelente. Neste momento sinto que há uma atitude 
absolutamente consensual, que não houve de início. 
No princípio da carreira achei muito bem ter sido 
polémica, na realidade agora às vezes até acho que é 
simpático. Já que lutamos contra tudo e contra todos 
é bom a atitude carinhosa e afetuosa que as pessoas 
têm para comigo. Até as que não são minhas clientes 
mas que me abordam na rua falam comigo, com muito 
respeito e isso é motivo de orgulho. Por outro lado, a 
juventude já que sou um pouco transgressora de todas 
as regras consideradas de bom-tom e a partir daí os 
jovens acham imensa graça e muitas vezes pedem-me 
autógrafos”. É transversal a todas as gerações, “o que é 
ótimo”.

A minha vida tem sido uma 
prova de esforço…

SAÚDE À VISTA
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“I
rreverente”, sim, sem dúvida, mas quando toca 
a assuntos sérios, a mulher que 
recebeu o Prémio Apresentadora 
de Televisão é muito assertiva: 
“Como é que nós sobrevivemos 

a um mundo que não é igual para os 
homens e para as mulheres?” e nunca 
será… “embora eu tenha a dizer que vejo 
na geração dos meus filhos grandes 
diferenças; eles deixaram de ajudar, eles 
partilham. Eu acho que há diferenças. 
Contudo a pressão sobre a mulher é 
muito grande, os estereótipos são muito 
grandes e portanto somos todas heroínas. Percebo que 
nos escolham a nós, simpaticamente, para personalizar 
as outras mulheres que, infelizmente, por esse Portugal 
inteiro não têm a mínima hipótese, por não terem 

independência económica, de saírem das relações 
ou dizerem não ou simplesmente exigirem 
limites para aquilo que têm. Uma mulher 
que não tenha independência económica 
não pode fazer nada e essa é que é a grande 
verdade. Sinto-me muito elogiada por me 
terem oferecido este prémio e sinceramente 
fico muito contente. Acho que sou exemplo 
na medida em que comecei na televisão aos 
46 anos, escrevi o primeiro romance aos 52, 
no meio disto tive um AVC, tenho uma doença 
auto-imune, eduquei três filhos sozinha, 
que adoro e acho que são três bons seres 

humanos. Faço os possíveis por transmitir coisas 
positivas às pessoas e não me esqueço que há sempre 
quem esteja pior do que eu. Só nisso é que eu posso 
ser um exemplo”.

Todas as 
mulheres 
são heroínas

LUÍSA CASTEL-BRANCO
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MARIA 
JOÃO 
AVILLEZ

A 
jornalista distinguida com o Prémio Carreira 
Mérito Jornalismo foi quem se mostrou mais em 
desacordo com o título do evento. A palavra 
com que Alexandre a caracterizou foi “força” e 
é desta maneira que transmite 

a sua opinião: “Acho tão excessivo 
o nome do evento que não o levo a 
sério. Não pensei nele, nunca mais me 
lembrei dele, porque heroínas são as 
mulheres do quotidiano, com vidas 
difíceis, que saem de casa às seis da 
manhã, depois de deixarem a máquina 
de lavar a trabalhar ou as camas feitas, 
tudo arrumado, quem sabe, o almoço 
e o jantar feitos; essas é que são as 
heroínas. Nós aqui, é muito simpático da 
parte do Alexandre Alves Ferreira querer 
chamar-nos heroínas, mas falando só 
por mim faço o melhor que posso e o 
melhor que sei. Heroínas é um termo 
com o qual faço alguma cerimónia, 
que me incute algum respeito, portanto gosto mais de 
dizer que tenho consideração, admiração, que gosto, 
que dou por isso, que sublinho as intervenções, o 
comportamento, a atitude de muitas mulheres. Agora, 
heroínas não pode ser um termo banalizado. Valorizo, 
sublinho e tento eu própria – e vou ser um pouco 

pomposa – não deixar ficar mal o meu país, a minha 
profissão, a minha família, os meus amigos. Tento ser 
um exemplo. Agora a única coisa em que divergimos é 
na palavra heroínas – nunca, jamais, em tempo algum, a 

heroicidade não é isto. São as pessoas 
que aguentam o que é impossível 
aguentar sem desistir e o mundo 
está cheio de casos e o mundo como 
está agora, todos os dias nos faculta 
milhares de exemplos de mulheres que 
aguentam o inaguentável e continuam e 
não desistem e tentam praticar o bem, 
consolar os outros - desde as missões 
católicas nos mais longínquos sítios 
até ao que se passa nos barcos dos 
refugiados, a sua chegada a terra, o 
que se passa na violência doméstica, 
um sem-fim de exemplos, isso é que 
é heroicidade. Não é a gente aqui de 
croquete e champanhe na mão.”
No entanto, não podia estar mais de 

acordo com a responsabilidade social dos Conselheiros da 
Visão: “Acho formidável e aplaudo. Eu própria já tenho 
trabalhado com esse setor das empresas muitas vezes. 
Não posso ser mais defensora, mais admiradora e mais 
testemunha em como isso rendeu e melhorou e agilizou 
muita coisa no País.”

Heroínas 
não pode ser 
um termo 
banalizado

SAÚDE À VISTA
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A 
apresentadora e atriz - e foi nesta área 
que foi distinguida com o Prémio Teatro e 
definida como “expressiva” por Alexandre - 
também considera que o termo “heroínas 
é capaz de ser excessivo, mas agradeço 

ao Alexandre a ideia de querer homenagear 
mulheres e incentivar outras através de nós. Acho 
que no fundo é exagerado mas convoca-nos 
para a nossa própria realidade. Nós somos todas 
mulheres como muitas outras anónimas, atenção, 
mas que se multiplicam, se desdobram. Mesmo 
em profissões que não têm como exposição esse 
objetivo, há muitas mulheres noutras profissões 
não-públicas que se desdobram, são de facto 
heroínas no que diz respeito à tentativa de 
conciliarem a vida profissional com a vida familiar 
e a verdade é que é um tema absolutamente 
atual a conciliação da vida profissional para uma 
mulher… - nós somos um bom exemplo disso, 
acho eu -, mas a verdade é que a conciliação é 
muito mais fácil para os homens, isso está mais do 
que provado. E hoje em dia, sabe-se que mesmo 
que haja políticas que tentam aproximar e facilitar a 
vida das mulheres, na verdade é que na prática não 
é facilitada. A igualdade neste caso é uma miragem. 
Há muitas empresas que se dizem próximas da 
igualdade mas que depois na hora de engravidar 
a mulher é excluída e discriminada. Tenho uma 
associação – Corações com Coroa – que fundei 
há cinco anos e nós recebemos raparigas e 

mulheres. A Corações com Coroa é exatamente 
para a igualdade de género, não-violência, não-
discriminação e muitas mulheres chegam e dizem 
‘na empresa x a primeira pergunta na entrevista 
de trabalho foi quando pretendia engravidar’. Ora 
isto é proibido – e é bom que as mulheres saibam 
que é proibido, não tenham medo e reivindiquem 
os seus direitos. Portanto a igualdade é uma 
miragem mesmo nos países desenvolvidos; nos 
países em desenvolvimento, então, é uma coisa 
absolutamente inexistente. Há quem diga que o Dia 
Internacional da Mulher não faz sentido – faz todo 
o sentido! É a altura em que falamos de estatísticas 
vergonhosas, em que os políticos são chamados 
a assinar acordos, portanto faz todo o sentido...” 
Assim como há um número reduzido de mulheres em 
cargos de chefia. “São 14% as mulheres que estão 
em cargos de administração. A disparidade salarial 
também é uma realidade.”

CATARINA 
FURTADO

A igualdade 
(de género) 
é uma 
miragem
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GRAÇA 
VITERBO

P
ara a “icónica” designer de 
interiores, como Alexandre 
a adjetivou, “foi ótimo 
receber este prémio. É 
o reconhecimento de 

muitos anos de trabalho. É sempre 
compensador ver que as pessoas 
que viram que nós, no fundo, 
fizemos coisas, que ficam para as 
pessoas poderem usufruir. É muito 
trabalho, mas nada se faz sem muito 
trabalho. Acho fantástico o título 
do evento. Sentir-se que se é uma 
heroína, a mulher merece, o dia da 
mulher é todos os dias, porque há 
muitas coisas que ela tem de fazer. 
Mas quando se distingue por outras 
razões, nas artes ou nas letras acho 
que nesse caso talvez seja a heroína, 

nessa altura fica-se muito contente 
por numa área ou noutra poder ter a 
recompensa do que se fez”. Referindo-
se à campanha da luta contra o cancro 
da mama dos Conselheiros da Visão, 
Graça afirmou que “tive uma irmã que 
morreu com cancro da mama, por isso 
admiro e louvo sempre as pessoas 
que se juntam por uma causa. É muito 
importante”. Considera que a igualdade 
de género pode ser uma realidade 
nalgumas situações, como, por 
exemplo, “na minha profissão o valor 
é tanto do homem como da mulher. 
Há ótimos decoradores masculinos 
e ótimos decoradores femininos” e, 
sendo disto um exemplo, recebeu o 
Prémio Mérito Design.

Louvo sempre 
as pessoas 
que se juntam 
por uma causa

SAÚDE À VISTA
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MARGARIDA 
PRIETO

Solidariedade 
é uma palavra 
que tem de 
estar presente 
em todos nós

“A
cho que está bem 
escolhido e sinto-
me muito honrada 
por fazer parte 
deste número de 

pessoas que foram distinguidas 
com estes prémios”, começou por 
afirmar a “persistente” Margarida 
Prieto que, também segundo 
Alexandre, foi merecedora do Prémio 
Solidariedade. “É uma palavra que 
tem de estar presente em todos 
nós desde a mais tenra idade, 
porque nós não podemos mudar 
o mundo, mas se cada um de nós 
fizer um bocadinho ele pode ficar 
melhor e portanto é uma obrigação 
nossa enquanto seres humanos 

pensar também nos outros.” 
Começou a fazer voluntariado aos 
18 anos e tem seguido sempre essa 
vertente. “Sim, solidariedade é 
voluntariado, é ajuda ao próximo.” 
Quanto à responsabilidade social 
dos Conselheiros da Visão, “acho 
fundamental. Internacionalmente 
já é uma coisa que se faz muito. 
Todas as pessoas nos seus 
relatórios anuais consideram a 
área social como a área financeira, 
a área ambiental, até hoje em 
dia com grandes preocupações 
ambientais. Acho extraordinário, 
louvável e gratificante que haja 
pessoas que pensem nisso. Todas 
as pessoas conhecendo a lei, ao 
abrigo da lei do mecenato têm até 
vantagens nisso e é uma forma de 
ajudar os outros”.
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A 
radialista diz que estes prémios “são sempre 
iniciativas boas, inesperados mas é sempre 
bom incentivar. Acho que é bom para todos, 
para quem organiza, para quem participa, 
para quem está envolvido e também para 

quem recebe”. Alexandre distinguiu a responsável pelo 
“Café da Manhã” da RFM com o Prémio Rádio. Quanto 
ao título do evento, “fantástico. Não estou armada em 
feminista mas sem dúvida que as mulheres têm muito 
mérito. São heroínas porque são mães, trabalhadoras 
e não param, sempre de um lado para o outro. Não 
quer dizer que os pais também não sejam pais e 
trabalhadores… mas acho que sim. Esta semana, por 
exemplo, estou a dormir três horas por noite, tenho três 
filhos, estou a fazer rádio de manhã e ninguém faz ideia 
do esforço e das olheiras” (risos)… 

P
ara Mariana, o Dia Internacional da Mulher “é 
mais uma coisa comercial, acho graça mas não 
vou jantar fora”… A palavra igualdade já “esteve 
mais longínqua. Mas ainda vejo muitos erros 
de educação. Chamo-lhe erros porque não 

concordo, são estereótipos antigos. ‘Ai que sorte – o teu 
marido ajuda-te!’. Não é sorte e não é ser feminista, é 
século XXI, vamos lá a ver – não me sustenta, temos os 
dois os nossos empregos e os nossos filhos. Ele não 
me ajuda, dividimos tarefas. Ainda hoje gravei um spot 
sobre violência doméstica, um livro que vai ser lançado 
com essa temática e hoje fiz um comentário honesto: 
isto de facto é um horror, acontece mais do que aquilo 
que nós sabemos, porque muitas mulheres não falam. 
Felizmente que é uma realidade longe de mim, venho de 

um meio onde isso não é assunto, mas de facto é uma 
realidade maior do que aquilo que as pessoas pensam 
e é aflitivo. E ainda bem que essa realidade hoje é mais 
conhecida porque é mais divulgada”.

M
arcante” como só ela e como Alexandre 
a definiu, Mariana conta como foi parar à 
rádio: “Na faculdade apaixonei-me pela 
rádio, era a disciplina em que tive a minha 
melhor nota. O professor desafiou-me 

mas na altura acabei por não ir, fui para o marketing, 
onde permaneci sete anos, sempre a dizer que adorava 
fazer rádio e escrever. Depois larguei tudo, fui escrever 
como guionista de televisão, ainda a fazer um currículo 
paralelo em rádio, fiz estágios, cursos; sempre que era 
férias ou em pós-laboral fazia um currículo paralelo…. 
Ao fim de dois anos a escrever novelas houve um 
casting para locutora das manhãs da RFM. Eram mais 
de 900 mulheres e eu fui a feliz vencedora. É o meu 
presente e será o meu futuro. Outra das minhas paixões 
é escrever livros. Já tenho dois editados de ficção para 
miúdos e agora ando a tentar escrever outras coisas, 
mas com este horário na rádio…”

MARIANA
          ALVIM

As mulheres têm 
muito mérito

SAÚDE À VISTA
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R
ecebeu o Prémio Novo Talento Pintura, porque 
“pinto desde os 40 anos. Sempre gostei 
imenso, mesmo já desde a escola primária 
fazia pinturas que a professora expunha nas 
paredes”. Na altura, Fátima não desenvolveu 

esta aptidão “porque ser artista antigamente era uma 
coisa muito estranha para os nossos pais. Entretanto, 
mais tarde, fiz o curso superior de artes do espetáculo, 
comecei a perceber como as coisas funcionavam 
e de repente fui comprar telas e tintas e comecei 
a pintar. Uma amiga convidou-me para fazer uma 
exposição coletiva em Coimbra. Fui com muito medo 
mas a coisa correu muito bem, fui muito elogiada, 
era muito inspirada, como diziam, entusiasmei-me 
e já fiz um sem-número de exposições individuais 
e muitas coletivas também; já tenho quadros em 
muitos lugares. Entretanto, fiz um interregno devido 
a problemas pessoais porque para criar é preciso 
disponibilidade. Agora descobri a pintura digital, a 
que acho imensa piada, porque não tenho de lavar os 
pincéis (risos)”... Não cria da mesma maneira, “mas 
passei a fotografar. Antigamente não tinha modelos, era 
tudo de cabeça, tudo imaginado, eram coisas um pouco 
mais surrealistas e abstratas e de repente comecei a 
transformar estas fotografias numa desconstrução. 
Desconstruo um pouco a fotografia, noutras faço uma 
pintura abstrata por cima”. 

E
sta nova maneira de fazer arte deixa Fátima 
igualmente realizada. “Depois comecei a 
pôr fotografias no Instangram que eram 
premiadas. Há uma série de plataformas on-
line no Instangram que buscam as fotografias, 

tenho cerca de 60 e isso entusiasmou-me. Tenho 
alguns seguidores de todo o mundo que me deixam 
mensagens muito positivas, o que me deixa muito 
satisfeita.” Receber este prémio foi uma surpresa, “mas 
fiquei muito satisfeita por estar em paridade com tantas 
mulheres de gabarito e de tantas provas dadas”. Quanto 
ao título do evento, “acho muito engraçado embora nós 

FÁTIMA 
     VILELA

Não me incluo 
nessa designação 
de heroínas
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tenhamos tido muito mais heroínas, mas estas são 
realmente muito mais icónicas. Toda a gente as conhece 
e são um exemplo. Não me incluo nessa designação de 
heroínas. Foi interessante o percurso que fiz mas longe 
de mim querer armar-me em heroína. Sou uma pessoa 
comum mas reconheço que muitas das mulheres 
que estavam aqui têm muitas capacidades, alguma 
relevância e uma palavra a dizer no nosso dia-a-dia e 
que ainda podem ajudar muitas pessoas”. Mas Fátima, 
a “sensível”, como a apelidou o seu amigo Alexandre, 
chega rapidamente à conclusão que heroínas somos todas 
nós, de uma maneira ou de outra. “Sou mãe, sou filha, 
sou mulher, sou avó, cuidadora dos meus, dona de 
casa, no fundo é o papel da mulher.” Fátima concorda 
com o Dia Internacional da Mulher, “embora ache que é 
como o Natal, é todos os dias, porque a maioria das 
mulheres são verdadeiras heroínas, apanham dois e três 
transportes para ir para o trabalho, depois de deixarem 
os filhos na escola, trabalham o dia inteiro, voltam a 
apanhar os dois ou três transportes, vão buscar os 
filhos à escola, dar-lhes banho, alimentá-los, alimentar 
o marido, satisfazê-lo em todos os aspetos e ainda 
ter de arrumar a casa e passar a ferro – essas são as 
verdadeiras heroínas”. Fátima acha “maravilhosa” a 
responsabilidade social protagonizada pelos Conselheiros 
da Visão. “No plano social têm um papel maravilhoso. 
Devia existir mais empresas assim, porque isto é um 
verdadeiro mecenato. É superinteressante tudo o que 
fazem. Estabeleceram uma parceria com a Fundação 
de O Século para serem amigos da Fundação. Há muito 

pouca gente ainda a ter a consciência moral do nosso 
parceiro, da pessoa que está ao nosso lado, que sofre 
e precisa de ser ajudada. Tenho uma admiração muito 
grande pelos Conselheiros da Visão por todo o trabalho 
de solidariedade que desenvolvem”.

SAÚDE À VISTA
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Moda 
e a sua 
evolução

H
oje a mulher portuguesa tem 
possibilidades dentro do sistema 
de moda atual, de usufruir de uma 
infinidade de propostas estéticas 
que são geradas neste sistema, ao 

contrário do passado onde o prêt-à-porter dava 
os primeiros passos (anos 60) e onde ainda 
não se vislumbrava! Só a partir de fins de 1970, 
com a democratização do país e sua abertura 
de fronteiras, é que a mulher portuguesa teve 
conhecimento da verdadeira dinâmica que 
se operava na Moda internacional! Os Media, 
TV e revistas associadas ao desejo pelo novo 
criaram novos comportamentos nos hábitos 
das mulheres. Surgiram nesta fase boutiques 
que ofereciam propostas dentro das chamadas 
tendências, vindas de fora. A livre circulação 
também permitiu o acesso das mulheres a 
informação e aquisição nos países onde já se 
sentia o peso das propostas dos designers.
 Esta democratização do conhecimento e 
acesso mais fácil contrariava o sistema vigente 
onde a costureira e o atelier de costura eram os 
principais meios que serviam tanto as camadas 
mais pobres como as mais ricas! Vinham de 
Paris as toiles para serem copiadas por estes 
ateliers. Não se geravam designers, não haviam 
escolas... Ao contrário do que acontecia na 
Europa. Ao longo dos anos iniciou-se esta 
procura do novo, da chamada marca de autor 
e do prêt-à-porter, vinculados a estas novas 

estéticas... as tendências, 
que seriam o farol na 
oferta de novos produtos. 
Nos anos 80 a 
mudança nas classes 
mais exigentes e com 
conhecimento aderiram 
facilmente a esta 
movida. O prêt-à-porter 
estava a dar passos 
mais expressivos e a 
massificação a tônica 
principal: servir todas 
as mulheres. Continuou 
o chamado atelier 
onde surgem nomes 
ligados á criação e as 
etiquetas com o nome 
personalizado. José 
Carlos, Paulo Matos, entre 
outros substituem os 
ateliers de costura onde 
não se criava e só se 
copiava (o próprio 25 de 
Abril obrigou muitos destes a encerrarem portas 
porque só serviam classes muito afortunadas). 
É então nesta dinâmica que surgem nomes que 
iniciam a criação propriamente dita, capazes 
de dar expressão aos desejos de um público 
ávido de novas formas, novos conceitos, que 
a música e as Artes tão bem publicitavam! 

DE
SI

GN
ER

viajar de avião era 
um privilégio!

por Manuel Alves
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Havia assim um público mais culto e esclarecido. O 
Bairro Alto serviu de plataforma a esta movida e surgem 
nomes como o de Ana Salazar, Manuel Alves e José M. 
Gonçalves, Manuela Gonçalves, Mário Matos Ribeiro e 
Eduarda Abbondanza, mentora e diretoria do Moda Lisboa, 
surgindo também uma imprensa interessada nestes. E as 
revistas de Moda surgem: Marie Claire, Elle, Máxima... E 

ao mesmo tempo uma indústria a produzir produtos que se 
inspiravam nas tendências internacionais para satisfazer os 
desejos de um público mais esclarecedor e a preços mais 
econômicos... A democratização do sistema de Moda... 
como a Zara... 
A partir dos anos 90 a evolução deste sistema é mais 
acentuada com uma multiplicidade de ofertas capazes de 
satisfazer gostos e estilos. 

A publicidade, os media, as músicas dão fulgor ao sistema 
até aos dias de hoje. O sistema tornou-se global! 
A moda em Portugal associa-se a esta dinâmica e 
os desfiles de designers com moda de autor, surgem 
associados a plataformas que evidenciam os seus 
trabalhos: Moda Lisboa e Portugal Fashion.

Pureza no passado... viajar de avião era um privilégio! 
Principalmente para uma elite com poder financeiro... Os 
serviços das companhias posicionavam-se de acordo 
com as exigências dos seus clientes. O serviço incluía 
profissionais de bordo com estas características, daí o 
glamour. Vivia-se uma época onde o prêt-à-porter estava 
a dar os primeiros passos (só nos anos 60 é que este se 
iniciou). As companhias seguiam as "modas" da época, 
daí surgirem produtos como a mini saia, por exemplo, que 
vieram a surpreender o cliente com sofisticação.
Hoje viajar é um ato global, é um simples meio de 
transporte. As low-cost´s regem-se por normas onde 
a diminuição de custos é a sua principal norma. Já as 

Companhias que não se inserem neste sistema (também 
face a concorrência) seguem também este princípio, no 
entanto com mais qualidade de serviços e com muitos 
mais colaboradores e rotas. A massificação do conceito 
e o vestuário de bordo seguem os mesmos princípios. 
Mesmo assim cada companhia pretende criar uma imagem 
que incorpore a sua identidade, principalmente as que são 
bandeira do país. Solicitam aos designers principais a nível 
nacional a concepção da sua identidade/uniformes. 
Viajar ainda exalta para alguns um imaginário 
interessantíssimo. No aeroporto, o avião ainda seduz! 
Pelo cruzamento cosmopolita dos seus transeuntes, 
pela diversificação racial ou mesmo pelo sonho que 
ainda perdura no imaginário das pessoas... mesmo em 
low-cost! O homem tem instintos sempre nómadas, e ao 
viajar de avião cumpre-se este princípio. As viagens são 
maiores no tempo e há que se adequar a este. Há que se 
vestir confortavelmente, portanto os passageiros já não 
se preocupam com a imagem de quem os serve, não 
possuem geralmente capacidades de crítica em relação ao 
pessoal de bordo, já que eles também não a têm para si 
próprios.
O espírito couture que caracterizava o passado das 
assistentes de bordo terminou, mas ainda existem casos 
onde permanece um pouco deste espírito... O prêt-à-porter 
também possibilita um glamour próximo, dependendo da 
exigência das companhias no que diz respeito às normas 
de utilização dos uniformes (há companhias que fiscalizam 
melhor este aspeto) e o resultado é bem visível! Um 
uniforme depende da autoestima de quem o veste e da 
dedicação que este dá sua Companhia.

O homem tem instintos 
sempre nómadas, e ao 
viajar de avião cumpre-
se este princípio.
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XII SIMPÓSIO das Ópticas
Conselheiros da Visão
A (r)evolução tecnológica na óptica tradicional

U
m tema atual e de acordo com a caracterização do Grupo Conselheiros da Visão, foi o cerne do 
alargado debate que compôs as jornadas técnico-científicas do XII Simpósio. 
A adaptação aos tempos modernos por parte do setor comercial da óptica é fundamental, já que 
os próprios produtos são desenhados e produzidos com os mais modernos métodos de fabrico. 
Por outro lado, os clientes estão cada vez mais exigentes e sabem muito bem o que pretendem 

quando se dirigem ao ponto de venda. E é precisamente aqui que tem lugar a atividade mais importante deste 
setor para a qual os ópticos e seus colaboradores devem estar preparados academicamente e munidos dos 
equipamentos, ou seja, as novas tecnologias, que lhes permitirão superar as melhores expectativas do seu 
cliente com todo o conforto e segurança, tendo sempre a Saúde Ocular em Primeiro Lugar, uma filosofia que 
estes profissionais da Visão, entendem como uma prioridade residente no seu ADN. 
Foi com esta finalidade, que a envolvência da vila piscatória da Praia da Vieira, acolheu um elevado número 
de especialistas em saúde ocular, que se reuniram, para debaterem toda esta problemática com o objetivo de 
chegarem a um consenso que lhes permita fazer aquilo que melhor sabem: servir o cliente.
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O 
presidente do grupo de Ópticas Conselheiros 
da Visão, Rafael Claro da Silva, abriu a sessão 
de trabalhos das jornadas técnico-científicas, 
afirmando que “é um orgulho para o Grupo 
Conselheiros da Visão já ir no seu XII 

Simpósio, sempre com temas de muito interesse para 
o Grupo, para a nossa atividade comercial e diária e 
também uma forma de nos adaptarmos aos tempos. 
Os primeiros agradecimentos obviamente são para 
aqueles que permitem que os simpósios ao longo 
dos anos se concretizem…. Muito obrigado ao main 
sponsor que é a Essilor Portugal,  representado pelo dr. 
António Justo, e à Bausch + Lomb, representado por 
Rui Amaral e por Vilma Batista. Obrigado aos nossos 
parceiros por permitirem que tenhamos mais uma ação 
de formação intensa, diversificada e bastante diferente 
dos moldes que se adotou nos últimos anos. Vamos ter 
dois debates em que o tema principal é a tecnologia, a 

tecnologia no ponto de venda, a tecnologia do produto, 
a tecnologia na comunicação e na venda, algo que hoje 
é uma realidade no mundo digital e a importância disso 
também se verifica nos produtos e até na contactologia, 
mas também nas lentes oftálmicas, muito específicas 
para a Era digital, a Era em que nós vivemos com cada 
vez mais intensidade… Todo o mundo da comunicação 
é um mundo que precisamos de abordar com cada vez 
mais incidência…”.

Assim, “O óptico ‘tradicional’ na óptica tecnológica” – 
“O que leva o cliente a escolher a óptica tradicional” 
e “A tecnologia como forma de potenciar o saber e a 
proximidade do óptico tradicional” foram os temas fortes 
dos debates em que intervieram Francisco Lopes, António 
Justo, da Essilor, Rui Amaral, da Bausch+Lomb, André 
Horta e Rafael Claro da Silva, dos Conselheiros da Visão, 
João Lima, da Samsung, e o coach Alexandre Monteiro.
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A presidente do Simpósio, Rita Novo, uma jovem 
optometrista dos Conselheiros da Visão, para quem “é 
sempre um privilégio integrar este tipo de eventos, onde 
se impulsiona sinergias entre os cooperadores e se 
adquire inputs dos nossos parceiros”, apresentou os 
oradores um a um, à medida das suas intervenções.

Alexandre Monteiro é considerado um mestre em Decifrar 
Pessoas. Palestrante internacional, autor, comentador de 
televisão e coach, tem o especial propósito de preparar 
líderes, executivos, políticos, pais, 
equipas comerciais e figuras públicas 
para ler, interpretar e influenciar 
pessoas, optimizar comportamentos, 
estratégias e garantir melhores 
resultados tanto na vida pessoal 
como profissional. 

Durante a última década aprendeu 
como Decifrar Pessoas com 
especialistas em linguagem corporal, 
inteligência não verbal, ex-agentes 
FBI e CIA, espiões, terapeutas, 
psicólogos, neurocientistas e 
investigadores do comportamento 
humano com o objetivo de ganhar 
o poder de decifrar, influenciar e 
encantar pessoas para conhecer 
quais as suas motivações, medos, intenções e os seus 
segredos mais profundos de forma simples, através da 
leitura de pistas, padrões, sinais verbais e não verbais 
sempre com base em milhares de estudos e investigações 
científicas.

Alexandre Monteiro acredita profundamente que a arte 
de decifrar pessoas pode ser usada por todos de forma 
rápida e eficaz.  

E foi sem dúvida este orador que mais surpresa despertou 
na plateia com a sua palestra, que não falava nem de 
tecnologia nem de máquinas nem de óculos mas tão-
somente de “Decifrar pessoas – ler, interpretar, influenciar”. 
No fundo é perceber os sinais que o outro nos faz chegar 
através do seu semblante (facial) e da sua postura 

(corporal). Ou seja, quando a transação 
é presencial, seja ela uma venda de 
produto ou serviço, é cem por cento 
baseada nas relações humanas e 
aquele que quer vender deve procurar 
saber a vontade do que quer comprar 
através não só da troca de palavras 
mas também de sinais e gestos para 
os quais deve estar alertado no sentido 
de os saber interpretar. Provavelmente 
aqui partirá da perspicácia de quem os 
interpreta o maior ou menor sucesso na 
sua vida profissional.

Vilma Baptista apresentou a primeira 
lente de contacto desenhada para 
dispositivos eletrónicos – a Ultra – e 
juntamente com Rui Amaral expuseram 

o tema “B-First - As vantagens competitivas e conforto da 
lente diária de hypergel”.
Francisco Lopes, licenciado em gestão pela Universidade 
Católica e mestre em marketing (ISCTE), esclareceu a 
assembleia sobre “O impacto da tecnologia no negócio da 
óptica”.

É sempre um privilégio 
integrar este tipo 
de eventos, onde se 
impulsiona sinergias 
entre os cooperadores 
e se adquire inputs dos 
nossos parceiros
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CONSELHEIROS DA VISÃO & 
NUNO EIRÓ

Parceria que tem 
resultado muito bem

Os debates inseridos nas jornadas técnico-científicas foram exemplarmente moderados pelo apresentador Nuno Eiró, 
que é também um dos rostos dos Conselheiros da Visão em vídeos on-line, numa parceria de sucesso que dura há já 
um ano. 

N
uno Eiró travou conhecimento com os 
Conselheiros da Visão, “através da empresa 
softwizard, de Francisco Lopes e Joana 
Gonçalves, que fizeram a ponte entre mim e 
os Conselheiros da Visão. Os Conselheiros 

da Visão precisavam de comunicar e eu precisava de 
óculos” (risos). 
“Astigmatismo” é a patologia de que Nuno sofre e 
“comecei a notar isto já há muito tempo e entretanto a 
pessoa durante muito tempo não usa óculos e depois 
quando começa a usar já precisa realmente deles. 

A nossa parceria começou já o ano passado, a meio 
deste percurso de usar óculos e de já precisar de 
novas lentes. Portanto acabou por ser e está a ser uma 
parceria feliz porque tem tudo que ver com necessidade, 
a necessidade minha e a necessidade dos Conselheiros 
de evoluírem e comunicarem para fora de outra forma 
diferente, para outros segmentos diferentes, para outros 
targets diferentes”. 
No que respeita à qualidade do serviço desenvolvido 
por estes profissionais do ramo da óptica, Nuno esteve 
“em várias lojas e todos eles têm uma tónica comum, 
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que é a simpatia, a rapidez, a eficiência e a forma 
como explicam as coisas e não é preciso óculos para 
ver isso, ou seja, o primeiro olhar que um cliente tem 
quando entra numa óptica é precisamente a pessoa que 
tem à frente. Para isso não é preciso óculos. Não há 
dioptrias nem astigmatismo que valham porque quando 
a química não acontece a pessoa sente. E portanto é 
uma tónica comum a todos os especialistas, a todos os 
profissionais que me foram atendendo ao longo deste 
ano - a simpatia e a eficiência”. Os vídeos on-line que 
Nuno protagoniza parecem uma coisa muito natural “e é. 
Nós tínhamos uma calendarização a nível de timmings 
e a parte criativa, nós (n.d.r.: Nuno, Francisco e Joana) 
discutimos um pouco mas fui sempre adaptando ao 
momento. Considero que independentemente daquilo 
que nós estamos a comunicar, seja óculos ou outro 
produto qualquer ou a nós próprios, seja com base na 
verdade”. Aquilo que diz “é tudo de improviso porque 
é consubstanciado na verdade. Portanto quando 
nós estamos a comunicar algo que é verdade não 
precisamos de um guião, precisamos de uma linha 

orientadora – o que é que eu vou falar hoje ou sobre o 
que é que eu vou falar hoje…” e depois flui normalmente. 
“E parece-me que tem resultado muito bem.” Quanto à 
responsabilidade social dos Conselheiros da Visão, Nuno 
acha “maravilhoso. Quando uma empresa consegue 
também dispor dos seus ativos para fazer solidariedade 
social é extraordinariamente útil e válido para quem 
precisa. Aqui já não tem que ver com a empresa, tem 
que ver com as pessoas a quem se destina. Portanto 
nós não podemos controlar tudo mas podemos 
controlar as nossas ações e a quem as queremos dirigir 
e acho maravilhoso que os Conselheiros da Visão sejam 
uma empresa que esteja também muito presente neste 
ativismo social.” Nuno Eiró também gosta de se associar 
a campanhas de solidariedade, mas “escolho muito bem 
a quem, porque às tantas não me faz sentido estar à 
esquerda, à direita, ao centro, estarmos em todos os 
sítios e mais algum. Perde a força e às tantas fazemos 
só por fazer. Quando o faço é bem direcionado”. As 
expetativas em relação ao debate… “na realidade não 
sou um técnico nem um especialista na área, portanto 
sou convidado para moderar porque sou uma cara que 
trabalha com os Conselheiros da Visão, foi basicamente 
por isso que me convidaram. Sou tão pitosga nessa 
área como as pessoas todas que não percebem nada de 
óptica (risos). Mas espero contribuir com algo nem que 
seja com a dinâmica” e isso sabemos que não falta ao 
comunicador, que na CMTV “faço o programa da manhã, 
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ou seja, o CM é um canal informativo por base e tem 
algum entretenimento. O ensejo da direção é que venha 
a ter mais nos anos vindouros. Fui ocupar o lugar de 
apresentador, que era uma coisa que já queria fazer há 
algum tempo e foi lá que tive oportunidade. Portanto 
aceitei e mudei-me para uma aventura. Está a correr 
bem e a ser uma aventura”. A 
intervenção de Nuno foi tudo 
aquilo que se esperava de um 
profissional da comunicação e 
moderar o debate “foi muito 
divertido e interessante e 
espero ter contribuído de 
alguma forma para melhorar, 
pelo menos para olear o 
debate”. (risos)

A conclusão de tudo o 
que esteve em discussão 
e a ser debatido nestas 
jornadas de trabalho e a 
que todos chegaram foi, tal 
como Francisco Lopes exprimiu, que “a tecnologia é 
uma ferramenta que nos pode ajudar em termos de 
comunicação e de processo e que visa aumentar 
a nossa qualidade de prestação de serviço. O 
investimento resulta na poupança de imensos custos 

humanos e no aumento da qualidade de serviço”.
No fim, a satisfação pela passagem de mais um 
simpósio era geral. “Muito bom, acima da média e das 
expetativas. Gostei muito da formação e dos debates”, 
afirmou o Optometrista Joaquim Almeida,  da Óptica 
Conselheiros da Visão de Caxinas, fazendo assim eco da 

opinião de todos os seus colegas. 
E acrescentou: “Coisas que se 
calhar nos passavam ao lado e que 
são da maior importância para o 
nosso dia-a-dia. O debate foi muito 
dinâmico. Tento aplicar estes novos 
conhecimentos na minha vida 
profissional e o resultado é sempre 
muito positivo.”

Os trabalhos foram entrecortados por 
momentos de lazer que culminaram 
no jantar de gala animado pelo ator, 
músico e produtor Jorge Magalhães. 
Os showrooms proporcionados pela 
Marchon e pela De Rigo serviram para 

mostrar as novas coleções de armações e óculos de sol 
que vão encher os escaparates das ópticas Conselheiros 
da Visão e ditar tendências na próxima estação.

Foi muito 
divertido e 
interessante
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TESTEMUNHO sobre o XII SIMPóSIO 
das Ópticas Conselheiros da Visão

Foram muitos os especialistas em Saúde ocular e Óptica que quiseram dizer “presente!” ao XII Simpósio. 
A assembleia-geral é importante para todos e a formação não o é menos. “Saúde à Vista” imiscuiu-se nos 
meandros das conversas que recaíam todas no êxito que foram as diversas apresentações e o impacto do tema 
levado pelo coach Alexandre Monteiro e quis saber junto de alguns dos presentes a opinião sobre este evento. 

MARCO DIAS

C
om uma loja na Buraca (Amadora) e outra em 
Benfica (Lisboa), Marco Dias é “optometrista 
e licenciei-me na Universidade da Beira 
Interior. Quando vim para Lisboa, em 2000, 
estagiei e trabalhei numa cadeia de ópticas, 

em 2006 tornei-me freelancer e em 2007 surgiu uma 
oportunidade de negócio e entrei para a sociedade, com 
Nuno Gomes. Foi assim que cheguei à óptica a nível 
empresarial, como especialista na área desde 2000”.

RSV: Não é, portanto, um negócio de família?
MD: Não, não é um negócio de família.

RSV: Costuma vir aos simpósios?
MD: Desde há cinco ou seis anos a esta parte que não 
tenho falhado um simpósio. 

RSV: O que acha dos simpósios?
MD: Os simpósios devem ser feitos sempre todos os anos 
porque têm dois aspetos, a formação e quem não investe 
em formação investe em ignorância. O outro é uma forma 
também de juntar os cooperadores que não se conhecem, 
muitos de nós não nos conhecemos, e aqui temos 
oportunidade de nos conhecermos, de interagirmos com 
cooperadores das várias regiões do País que possam estar 
presentes e é uma forma de interação entre o Grupo e de 
estreitar relações. Se nós somos empresários e tratamos 
pessoas, para sermos bons empresários temos de saber 
relacionarmo-nos com elas.

RSV: Aplica os conhecimentos que adquire aqui no dia-
a-dia das suas lojas?
MD: Tento sempre tirar o máximo proveito daquilo que 

Óptica conselheiros da Visão de 
Benfica e Buraca 

Quem não investe 
em formação 
investe em 
ignorância
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FERNANDO 
VILAS BOAS

ouço. Se aplico ou não depois depende de cada caso.
RSV: Por que decidiu entrar para o Grupo Conselheiros 
da Visão?
MD: Quando entrei para a sociedade, ela já fazia parte 
dos Conselheiros da Visão. O Grupo tem algo para dar ao 
cooperador mas mais do que isto é o que o cooperador 
pode dar ao Grupo. Assim é que deve ser visto – não é 
só quando uma óptica se quer candidatar a entrar para 
o Grupo Conselheiros da Visão: ‘quais são as vantagens 

que vou ter’ – não deve ter essa perspetiva; é para além 
de saber o que pode ganhar o que pode dar em troca, 
agregando valor ao Grupo.

RSV: Qual o orador deste simpósio que lhe despertou 
mais interesse?
MD: Sem dúvida que foi o Alexandre Monteiro pela forma 
empática com que fez a sua apresentação. O tema das 
relações humanas é interessantíssimo.

Óptica conselheiros da Visão 
de Braga

Dedicação e 
Dedicação

RSV: Quando começou a fazer parte do mundo da 
óptica?
FVB: Sou optometrista licenciado pela Universidade 
do Minho e entrei no mundo da óptica através de um 
estágio profissional. Tive uma experiência numa óptica 
multinacional e numa óptica nacional e depois lancei-me 
no mundo dos negócios. A persistência, a luta diária, a 
dedicação e gostar de fazer as coisas têm feito progredir o 
negócio. Fundamentalmente, temos de gostar daquilo que 
fazemos.

RSV: Quando integrou os Conselheiros da Visão?
FVB: Abri a óptica em 2001. Nesse ano participei numa 
feira em Lisboa onde estava o Grupo e como na altura não 
havia outra loja Conselheiros da Visão em Braga achei 
que era uma oportunidade. Depois de ter entrado fiquei 
muito surpreendido por ver que se tratam todos como 
uma família. Até ao momento as coisas têm corrido bem 
e mantemo-nos Conselheiros da Visão há 16 anos com a 
perspetiva de permanecermos mais 22 anos (risos).

RSV: Que vantagens encontra em pertencer ao Grupo?
FVB: Uma das vantagens é que não estamos sozinhos 
e o ser humano não gosta de estar sozinho. As outras 
vantagens são como na família temos apoio, a família 
apoia-nos naquilo que temos mais dificuldade. Os 
Conselheiros da Visão dão-nos formação e handicaps 
para que nós nos consigamos manter à tona da água. 
A concorrência hoje é brutal. Em Braga quando abri a 
loja éramos 16, hoje somos à volta de 60 e o número de 
pessoas manteve-se aproximadamente igual. Para manter 
os números só há uma palavra – dedicação e dedicação.



SAÚDE À VISTA

36

RSV: Costuma aderir aos simpósios e às convenções?
FVB: Simpósios, sim, convenções, não. Porque somos dois 
a trabalhar na loja e não dá para nos ausentarmos. Temos 
que nos dedicar à loja. Temos uma semana de férias por 
ano. Aí os meus filhos são ligeiramente sacrificados, mas 
eles sabem que tem de ser assim e foram habituados a 
esta situação. Fazemos assim um interregno a meio do ano 
para nos refrescarmos um pouco.

RSV: O que acha das ações e campanhas do Grupo 
integradas na sua responsabilidade social?

FVB: Elevaram o Grupo a um patamar nunca antes visto, 
ou seja, deram notoriedade e credibilidade e assim 
subimos uns degraus. Para as pessoas que conseguimos 
ajudar teriam de ser elas a responder, mas penso que é 
algo de importante quando entregamos, por exemplo, um 
ecógrafo, porque conseguimos despistar uma patologia 
antes de evoluir e assim salvar uma vida. 

RSV: Tem algum hobbie?
FVB: Tenho vários, entre outros a bicicleta e o tiro.

Bruno Carloto
Óptica conselheiros da Visão de 
Samora Correia e entroncamento 

Foi mais um 
evento positivo 
do nosso Grupo

RSV: O que achou do simpósio?
BC: Foi mais um evento positivo do nosso grupo. Promove 
a coesão e a partilha de ideias e correu bem, no geral.

RSV: Qual foi o tema da formação de que mais gostou?
BC: Não há grandes dúvidas que foi o coach Alexandre 
Monteiro, que foi qualquer coisa de extraordinário.

RSV: Procura aplicar os novos conhecimentos no dia-a-
dia da sua óptica?
BC: Temos de tentar aplicar e também de formar os nossos 
colaboradores, porque aquilo é muito engraçado e não é 
palpável mas funciona e é uma realidade.

RSV: Os showrooms são importantes para si? Faz aqui 
as suas compras?
BC: Para fazer compras às vezes torna-se um pouco 
confuso, porque os vendedores têm muita gente para 
atender e então combinamos com eles visitarem-nos nas 
nossas lojas. Mas as compras agrupadas são sempre muito 
positivas.
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RSV: Há quanto tempo faz parte da área da óptica?
AH: Há cerca de seis anos, apesar do meu pai ser um dos 
sócios fundadores do Grupo, visto que tem uma óptica 
aberta há trinta anos.

RSV: E por que optou por esta profissão? Por ser um 
negócio de família?
AH: Posso dizer que sim. A minha formação inicial não 
era esta, estive 10 anos em engenharia civil e por razões 
profissionais e pessoais acabei por enveredar pelo negócio 
da família. Tirei a licenciatura em optometria e neste 
momento estou à frente da loja.

RSV: E gosta?
AH: Sim. Não me arrependo de não ter seguido logo este 
caminho, porque isto é mesmo assim, não se sabe as 
voltas que a vida dá. Mas hoje em dia não me importo de 
ter mudado completamente o rumo e 
estar num negócio que me apaixona. 
Estou a dar continuidade a um trabalho 
de 30 anos, não só do meu pai mas 
também da minha mãe, portanto é uma 
aposta ganha.

RSV: Quais são as vantagens que vê 
em pertencer ao Grupo?
AH: A força dos números fala por si. Nós 
temos melhores condições, temos aqui 
um showroom a que não teríamos acesso 
caso não fizéssemos parte deste Grupo. Temos acesso a 
material de publicidade, merchandising, estacionários, a 
própria imagem do Grupo cada vez é mais reconhecida, 
portanto, só vejo vantagens em fazer parte das Ópticas 
Conselheiros da Visão.

RSV: E como é fazer parte da Direção?
AH: É um desafio que me foi lançado e está a ser muito 
interessante. Não é fácil conciliar tudo, mas não teria 
aceite o desafio se não achasse que faria diferença para 

melhor. Portanto, ainda é cedo para fazer um balanço… 
mas acho que trago uma dinâmica diferente e um ponto 
de vista também um pouco diferente. Só espero trazer um 
contributo positivo.

RSV: Gostou deste simpósio? Pontos positivos e 
negativos?
AH: Gostei muito. Para além do habitual convívio, num 
ambiente mais descontraído. Mas os dois primeiros 
dias são de trabalho. Tivemos uma assembleia-geral 
muito participada, os cooperadores participaram e o dia 
de formação também foi muito interessante. Todas as 
formações que foram aqui dadas tocaram nos aspetos que 
faziam parte do tema do simpósio. O Alexandre Monteiro 
foi um sucesso, toda a gente gostou muito dele e as 
formações dadas pelos nossos parceiros, apesar de um 
pouco mais técnicas, também foram muito interessantes e 

pertinentes.

RSV: Aplica no seu dia-a-dia os 
conhecimentos que adquire nas 
formações?
AH: Com certeza. É impossível estarmos 
a par das novidades se não viermos 
a este tipo de eventos. É um negócio 
que está sempre a evoluir, todos os 
dias aparecem novidades e esta é 
uma oportunidade de estarmos com 
os nossos colegas e com os nossos 

parceiros para percebermos a evolução do mercado, as 
novas tendências e há toda uma série de coisas que quem 
não vem fica um pouco fora do contexto.

RSV: O que acha da responsabilidade social que o 
Grupo desenvolve?
AH: É algo que nos distingue. Penso que somos pioneiros, 
marcámos uma tendência e dá credibilidade, notoriedade 
e é algo que faz parte do nosso ADN.

André horta
Óptica conselheiros da Visão de 
Beja 

Só vejo vantagens 
em fazer parte 
deste Grupo
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LUÍS JESUS

Óptica conselheiros da Visão de 
Castelo da maia

É bom estarmos 
actualizados

RSV: O que achou deste simpósio?
LJ: Foi bom, em termos de formação e os fornecedores 
com os seus novos produtos, lentes de contacto e 
lentes oftálmicas, casos da Bausch+Lomb e Essilor. É 
bom estarmos atualizados e informados sobre os novos 
materiais e lentes e foi muito interessante também a 
formação sobre as expressões do coach Alexandre 
Monteiro. É muito bom conseguirmos entender o nosso 
cliente e também sabermos que tipo de expressões 
podemos fazer para o cliente nos poder entender e saber 
se estamos a fazer as expressões corretas ou não.

RSV: Vai conseguir aplicar essas noções no dia-a-dia?
LJ: Acho que sim. Vou com outra ideia daqui e 
queria realmente tirar partido. Consegui ter uma ideia 

completamente diferente e acho que vamos sair daqui 
todos diferentes.

RSV: Gostou da parte do lazer?
LJ: Esta zona à beira-mar é muito agradável e tranquila. 
O convívio com todos os colegas é sempre agradável. 
As coleções de óculos apresentadas nos showrooms da 
Marchom e da De Rigo também têm marcas conceituadas 
e muito interessantes.

RSV: Fez compras?
LJ: Fiz compras porque é vantajoso em termos de 
condições, hoje em dia tem de se aproveitar todos estas 
situações negociadas pelo grupo, como forma de servir 
ainda melhor o nosso cliente.
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RSV: Pertence à área da óptica desde quando?
PS: Há 21 anos, mas já tive outras experiências. Entrei na 
óptica por acaso e fui gostando. Ganhei paixão pelo que 
faço e fui evoluindo.

RSV: Desde quando pertence aos Conselheiros da 
Visão?
PS: Desde 2006. Fiz uma pesquisa dos grupos que 
existiam, analisei e optei pelos Conselheiros da Visão.

RSV: Quais as vantagens de pertencer ao Grupo?
PS: Antes de abrir loja própria trabalhei em duas empresas 
e quando iniciei o meu negócio vi logo que tinha de 
me associar, porque estarmos sozinhos no mercado 
seria mais difícil de começar, de manter e de crescer. O 
associativismo ainda tem algo de bom, para o próprio 
óptico e para o Grupo. Quantos mais ópticos aderirem a 
um grupo, ao associativismo, podem ter mais vantagens e 
mais segurança e não estão sozinhos na área de negócio 
em que estão implantados.

RSV: Que opinião tem sobre a responsabilidade social 
que o Grupo preconiza?
PS: Desde o início em que entrei para o Grupo que 
participo em todas as ações sociais. A primeira foi a 
angariação de óculos para São Tomé, a que os clientes 
aderiram muito bem. A ação social é muito importante 
e eu próprio tenho na minha 
empresa esse tipo de ações. É muito 
importante não nos esquecermos 
dos outros, principalmente dos mais 
desfavorecidos. Não custa nada 
cedermos uma pequena percentagem 
dos nossos bens para ajudar o outro 
e o Grupo é muito ativo neste campo. 
Dar por dar só sem estar à espera de 
receber é um sentimento que todas as 
pessoas deveriam experienciar.

RSV: Gostou da formação destas 
jornadas técnico-científicas?
PS: Sim, acrescentam sempre algo de 
valor.

RSV: Aplica os conhecimentos?
PS: Como é óbvio. Numa ação de formação temos de 
tirar aquilo que é útil para nós e também passarmos os 
conhecimentos aos nossos colaboradores, à nossa equipa 
de vendas. O mundo está em constante evolução, o 
comércio está em constante evolução, os clientes estão 
em constante evolução e nós temos de acompanhar ou, 

Paulo Silva
Óptica conselheiros da Visão de 
belas

A ação social 
é muito 
importante

se possível, estarmos um pouco mais à frente. Temos de 
saber ler o mercado e ver o que aí vem, ver a posição 
em que nós estamos. Além de praticar a inovação e a 
mudança exprimo e faço com que todos os outros vejam 

que é através da mudança que as coisas 
vão andando para a frente, porque nós 
pensando que está tudo feito e tudo bem 
não nos leva a nada, porque quando 
olharmos já passou. Sou muito apologista 
da inovação e da mudança.

RSV: Estes showrooms também são 
importantes para si?
PS: Sim, a compra agrupada é muito útil, 
quer para os nossos parceiros quer para 
nós. Conseguimos sempre algo mais que 
no dia-a-dia não conseguiríamos.

RSV: E a parte do lazer?
PS: É essencial, porque vemos colegas 

que normalmente não veríamos. As nossas famílias 
confraternizam…

RSV: E trocam impressões com os colegas…
PS: Como é óbvio, há partilha de experiencias profissionais 
e é muito interessante vermos os nossos filhos a conviver 
com os filhos dos nossos colegas e, quem sabe, daí 
nascer uma amizade muito útil para o crescimento deles…
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marina monteiro
Óptica conselheiros da Visão de 
Carregal do sal e carregosa

Gostei do método 
de trabalho dos 
Conselheiros da Visão

RSV: Quando resolveu abraçar uma profissão na área 
da óptica?
MM: Sou optometrista e mal acabei o curso, há sete anos, 
comecei a exercer.

RSV: É um negócio de família?
MM: Não. Depois de acabar o curso, trabalhei noutras 
ópticas e a seguir abri o meu próprio negócio.

RSV: Gosta daquilo que faz?
MM: Sem dúvida!

RSV: Quando decidiu fazer parte dos Conselheiros da 
Visão?
MM: Em 2013. Mal abri a óptica comecei a fazer parte 
deste Grupo e fui eu que os procurei.

RSV: Porquê?
MM: Porque achei interessante estar associada a um 
grupo e gostei da proposta e do método de trabalho dos 
Conselheiros da Visão.

RSV: Tem frequentado os eventos?
MM: Tem sido difícil, porque sou eu a gerir tudo.

RSV: O que achou do showroom?
MM: Achei muito bem elaborado e fiz algumas compras.

RSV: Que vantagens é que vê em fazer parte deste 
Grupo?
MM: Várias mas nomeadamente os fornecedores 
protocolados que nos dão algumas vantagens e, para 
além disso, temos sempre um apoio por trás; quando 
precisamos de alguma coisa, eles estão cá para ajudar.

RSV: Tem conhecimento das campanhas que 
os Conselheiros da Visão fazem inseridas na 
responsabilidade social do Grupo?
MM: Tenho, sim. É uma boa aposta. O povo português é 
solidário e a ajuda que tem sido prestada por todos os que 
fazem parte deste Grupo tem-se revelado um sucesso.



SAÚDE À VISTA

41

RSV: O que é a De Rigo?
PD: É uma multinacional com sede em Itália que se dedica 
a produzir, desde o design de algumas licenças próprias 
como é o caso da Sting, da Police e da Lozz e que tem 
também no portfólio algumas licenças. O objetivo é 
desenhar, produzir e distribuir estas marcas no mercado da 
óptica.

RSV: Quando percebeu que a óptica seria a sua 
profissão?
PD: Comecei na óptica em 2000. Tirei o curso de 
optometria. Fiz gabinete, oficina, 
balcão, portanto tive oportunidade 
de passar por todas essas fases 
da óptica. Depois a vontade de 
aprender mais marketing e mais 
gestão levou-me a tirar mais 
algumas pós-graduações e hoje 
tenho uma função essencialmente 
de gestão e já não de óptico.

RSV: Qual a importância dos 
showrooms neste mercado?
PD: Primeiro, damos a oportunidade de mostrar o produto 
que entretanto entrou nas novas coleções. É o momento 
em que o óptico está fora do seu ambiente de trabalho e 
está muito mais disponível para conhecer novas coleções 
do que as que conhece no seu dia-a-dia e vê as coleções 
com que normalmente trabalha; aqui tem possibilidade de 
um momento muito mais descontraído e conhecer também 
todas as outras coleções que nós temos. É sem dúvida um 
momento de convívio e cumprimentar também os ópticos 
que aqui estão.

RSV: O feedback é positivo?
PD: É muito positivo. Essencialmente também pela parte 
de lazer, que é muito importante nos dias de hoje e o facto 
de estar fora do ambiente normal de trabalho é uma forma 
mais descontraída de se poder olhar para os óculos de 
outra forma.

RSV: Qual a sua opinião sobre o Grupo Conselheiros da 
Visão enquanto empresa?
PD: É um Grupo que pensa de forma diferente, que apoia 
muito o óptico no seu conjunto. Dá claramente suporte 

aos ópticos com novas ferramentas 
nestas formações, nestas ações 
e neste tipo de eventos. É um 
Grupo que está no caminho certo e 
essencialmente porque pensa ainda 
a óptica de forma tradicional, como 
ela começou, respeitando os seus 
valores. Nos Conselheiros da Visão 
somos capazes de entrar numa 
óptica e tratam-nos pelo nome e se 
chegarmos a outro sítio somos mais 

uma pessoa que está a entrar e esta forma de tratamento é 
algo diferente.

RSV: O que acha da responsabilidade social do Grupo?
PD: Acho fantástico. Que eu tenha conhecimento é o 
único grupo que faz uma gala, em que também tivemos o 
privilégio de estar presentes. É fantástico o Grupo associar 
as suas ópticas e levá-las a pensar dessa forma, porque 
se entre todos pensarmos em ajudar alguma causa ou 
ação será sempre mais fácil. É uma boa notoriedade para 
a marca, faz com que se fale mais sobre o Grupo, mas 
essencialmente é o Grupo pensar que pode ajudar.

É um Grupo que está 
no caminho certo

OPINIÃO DE FORA 
PARA DENTRO

PEDRO DUARTE
RESPONSÁVEL PELA DE RIGO 
EM PORTUGAL
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RITA NOVO
PRESIDENTE DO XII SIMPÓSIO
DAS ÓPTICAS CONSELHEIROS DA VISÃO

RSV De uma maneira geral, qual a sua opinião 
acerca deste simpósio? 
RN O balanço foi muito positivo. A qualidade das 
palestras foi muito além das expetativas, com grande 
interação entre os oradores e a audiência. São estas 
ações, com temáticas inquietantes e apropriadas 
ao momento no setor, que dinamizam o grupo e 
proporcionam momentos de proximidade entre 
fornecedores e cooperadores. Em suma, aprendemos 
todos um pouco mais. 

RSV O que achou de ter sido escolhida para 
presidente do simpósio?
RN É sempre um privilégio integrar este tipo de 
eventos, com painéis temáticos direcionados para a 
exigência do dia-a-dia do setor.
São momentos que impulsionam sinergias entre 
os cooperadores e se adquire inputs dos nossos 
sponsors.

RSV Acha que a nova geração de optometristas 
conseguirá levar por diante a harmonização do 
Grupo?
RN Sem dúvida que esta classe profissional está 
muito direcionada para o conhecimento de diferentes, 
mas complementares, áreas no setor da óptica. 
Cada vez mais temos que trabalhar em equipa, de 
forma a enriquecer as nossas relações interpessoais, 
a fim de conseguirmos maior coesão interna. Temos 
de motivar-nos diariamente para vencermos no 
mercado como grupo. 
É de extrema importância que sejamos unidos para 
podermos encarar os novos desafios do sector que se 
avistam no horizonte.

RSV Mudaria alguma coisa na essência do Grupo?
RN O futuro não depende só de nós mas da forma 
como o mercado se posiciona. Com o tempo o grupo 
está mais coeso, mais forte, mais organizado, trabalha 
numa perspetiva mais tecnológica e desta forma 



SAÚDE À VISTA

43

esperamos alcançar um novo target e posicionamento no 
mercado. É preciso reunir consensos, sem nunca deixar de 
defender os interesses do coletivo. A equipa é o que nos 
define e nos move!

RSV Qual a palestra e tema do simpósio que mais lhe 
despertaram o interesse? Porquê?
RN Todas as palestras e respetivos debates foram 
pertinentes nos seus conteúdos, cada orador explanou 
de forma clarificada. Entendo ter sido uma mais-valia 
para quem teve o privilégio de estar presente, pela 
oportunidade de elevar o conhecimento e acrescentar valor 
ao trabalho que desenvolvemos no nosso quotidiano.

RSV Para si é fundamental adaptar a sua profissão às 
novas tecnologias?
RN O mercado está em constante mudança, temos de 
estar sempre atentos às tendências tecnológicas, de forma 
a ter maior precisão na avaliação dos nossos pacientes. 
O fator inovação está estritamente ligado ao nosso setor e 
cada vez mais com maior predominância. 
Temos de estar na vanguarda do desenvolvimento 
tecnológico.

RSV Como encara o futuro da óptica de proximidade/
tradicional, como são as quase 200 Opticas 
Conselheiros da Visão?
RN Em traços gerais, as tendências do consumo atual 
indiciam a importância da permanente inovação e 
modernização no sector da óptica. Estes valores envolvem 
uma reformulação constante nos serviços ao consumidor, 
nos formatos comerciais e de gestão. Contudo, por um 
lado o comércio tradicional sempre se aliou à excelência 
no atendimento, qualidade do produto e um atendimento 
de proximidade com o cliente. Temos de estar na 
vanguarda da tecnologia modernizando para vencer.
( ndr: entende-se como optica tradicional, a optica que 
pauta o seu atendimento pelos valores de excelencia, de 
etica e de grande humanismo no atendimento, em que 
as praticas comercias não se sobrepoêm aos interesses 
comercias)

O balanço foi muito positivo
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Catarina Dias, Rebeca Cardoso, Vitória Gomes, Maria Jorge, Beatriz Silva, Bruno Silva, Eduardo Silva e Vicente Gomes

Tiago, Susana, e Miguel de Jesus

Manuela Bica, Marília Sameiro, Ana Luísa Silva e Neide Sameiro

João Rendeiro

Jantar de Gala
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Paulo, Taísa, Pedro Tavares e Anabela Reginaldo

Sofia Raimundo, Bruno e Martim Carloto

Vitor Leonardo e Célia Serra Nazaré Tentúgal e Joaquim Almeida

Maria Cidália Silva e José Teixeira
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Miguel Taborda

Pedro Soares, Júlio Gonçalves, Fernando Almeida, Rita Novo, Rafael Silva e André Horta

Gonçalo, Tomás, Alice e Fernando Vilas Boas Mara Nogueira, Duarte, José Carlos e Rebeca Cardoso

Joaquim Bicho Florbela Ferreira
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Alexandra Maciel, Bruno e Rafael Silva

Cristina e Fernando Almeida

Francisco, Susana e Fernando Santos

Amélia Antunes e Pedro Soares

Fernando e Ana Maria Silva
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Nuno Gomes, Vicente Gomes, Vitória Gomes e Susana Busca

Cátia e Maria José Sá

Marco Dias, Catarina Dias e Suana Costa

Andreia Sá e Bruno Catarino

Rita, Eduardo, Beatriz, e Paulo SilvaRita e Regina Novo
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Vasco Silva Júlio Gonçalves e Manuela Ferreira

Emília Sousa e Maria Fátima Sá

José Pacheco, Ana Pacheco e Ana Trabulo

Natália e António Oliveira

Vítor Guerreiro
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Renato Colaço e Filipa Prates

Maria Fátima Neves e Luís Neves Sofia Silva, Maria e Luís Jorge

Rui Amaral, Vilma Baptista e Pedro Cardoso - Representantes da Bausch+Lomb

André Horta e Gozde Horta
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*Campanha limitada ao Stock existente ou até 30 de Novembro de 2017.
Oferta válida na compra de 2 caixas de lentes diárias de 30 unidades.

Na compra das 
suas lentes de 
contacto diárias

Chegou o Verão!
Faça desporto com uma 
visão mais confortável
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Imprensade
Conferência

Volta a Portugal
A Volta a Portugal em 
Bicicleta dos 90 anos

A 79ª Volta a Portugal Santander Totta, do 
qual as Opticas conselheiros da visão 
serão patrocinador oficial do premio 
Combatividade foi apresentada no Teatro 
Thalia, em Lisboa.
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O 
maior acontecimento desportivo do verão 
português e um dos maiores símbolos de 
identidade nacional regressa às estradas de 4 
a 15 de agosto.

Realizada a primeira vez em 1927, comemora 90 anos, mas 
está mais jovem do que nunca. A emblemática e marcante 
efeméride aumenta expetativas sobre a 79ª Volta a Portugal 
Santander Totta. 

Após três anos consecutivos a receber o final da 
competição, Lisboa vai assistir desta vez à Grande Partida 
no coração da cidade enquanto Viseu, em plena Feira de 
S. Mateus, irá brindar aos vencedores. Entre o prólogo 
e o pódio de consagração pedalam-se 1626,7 km numa 
exigente e desafiante edição com 30 prémios de montanha 
e 27 metas volantes sem esquecer  o premio Combatividade 
atribuído em cada etapa e no qual as Ópticas conselheiros 
da visão continuarão a ser patrocinadores oficiais.

aurora cunha  com a direcção das ópticas conseheiros da visão
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A
s Ópticas Conselheiros 
da Visão e os seus 
gestores, sempre 
atentos à inovação, 
novas tendências e 

avanços tecnológicos naquilo 
que diz respeito à saúde ocular 
e respectivos meios de analise e 
compensação óptica,  mais uma 
vez marcaram presença na Mido, a 
maior feira de Óptica da Europa, há 
quem defende do mundo, com uma 
comitiva de ópticos vasta, muito 
interessada e empenhada, como 
é habitual em profissionais que 
defendem a nobre arte que é ser 

MIDO
UM MUNDO DE NOVIDADES
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um 
mundo de 
novidades

A direcção das Ópticas Conselheiros da visão 
com cirillo marcolin, presidente da Mido
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óptico,mas em evolução constante.

A MIDO realiza-se todos os anos em Milão, capital 
europeia da Moda e este ano surpreendeu os mais de 
55 000 visitantes com a apresentação de uma narrativa 
extraordinária sobre a história de óculos e lentes através 
da publicidade, do início do Século passado até a data, 
que descreve a evolução na percepção dos cartazes e 
objectos que serviam de promotores do produto e que 
agora se tornou parte indispensável para o olhar de um 
passado não muito distante.

As 5.000 imagens que compõem esta exposição, 
que retrata os últimos 100 da história da óptica, foram 
organizados para envolver, surpreender e emocionar o 
visitante durante os dias da feira.
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D
epois de participar como cantor convidado em diversos 
projectos musicais, com Rogério Charraz, Maria Viana, Ruy 
de Carvalho, entre outros, Ricardo Carriço comemorou não há 
muito seu 50° aniversário e os 25 anos de carreira profissional 
com o lançamento do seu primeiro projecto musical a solo .

As ópticas Conselheiros da Visão, correspondendo ao gentil convite que 
lhes foi endereçado, estiveram representadas através do seu Presidente 
no Concerto de apresentação do novo álbum de Ricardo Carriço, 
"O Meu Mundo - Live Studio Session", onde participaram diversos 
convidados em palco e muitos outros amigos que fizeram questão de 
estar na assistência, que esgotou a magnifica sala do icónico Cinema 
São Jorge em Lisboa, nomeadamente, a cantora Ana, Nuno Guerreiro 
e Paula Lopes( Patuxa), personalidades que, igualmente, têm apoiado 
as causas que os Conselheiros da visão têm desenvolvido inseridos na 
responsabilidade social do grupo. A determinado momento da actuação, 
durante o qual o Cantor muito interagiu com o público, afirma: "metade 
desta sala, são pessoas que me são próximas!".

Ricardo Carriço, que os conselheiros da Visão conhecem bem pelo seu 
grande humanismo, não esquece os amigos, é exactamente com o tema 
sob o mesmo nome "amigos"  que dedica ao amigo Beto Di Ghetto que 
participou no álbum, mas que infelizmente, a vida levou cedo demais. Foi 
um momento de homenagem visivelmente sentida por toda a audiência.
 As ópticas Conselheiros da Visão endereçam os parabéns e os Votos de 
continuados sucessos a Ricardo Carriço, que muito têm apoiado o grupo 
na divulgação das causa sociais que têm desenvolvido.

 Ficamos também muito orgulhosos pelo parceiro Shamir se associar 
ao lote de apoiantes do multi-facetado cantor/actor/apresentador/
manequim….. que neste momento está "a gravar a novela "espelho de 
água"  como referiu á “Saúde á Vista”.

Ricardo Carriço, na Moda foi considerado um dos melhores 
manequins, tem uma carreira diversificada, nos estilos e nas 
exigências, em Televisão, Cinema e Teatro. Quem não se lembra 
da interpretação do mítico ”Major Alvega”. Trabalha ainda como 
apresentador e tem na pintura uma das suas grandes paixões, 
onde já conta com 7 exposições, entre individuais e colectivas.

RICARDO CARRIÇO
apresenta o seu novo álbum "O Meu Mundo - 
Live Studio Session"
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A VISÃO E O SOL
Com o avançar da idade, os olhos podem sofrer lesões 
graves, inclusive cegueira, se não forem devidamente 
protegidos.

CONSEQUENCIAIS DA EXPOSIÇÃO SOLAR

CONJUNTIVA
A pele que reveste os olhos 
(tecido conjuntivo)
absorve a energia proveniente dos 
raios solares. Num mecanismo de 
auto-defesa, á radiação perigosa 
UV e IV, surge o pterígio, (tecido 
carnoso avermelhado)
que se desenvolve nos cantos do 

CRISTALINO
Com a idade, inicialmente quase sem se 
notar, o efeito da radiação mais comum, 
é a perda de visão devido à diminuição 
da sua transparência, a que se dá o 

PÁLPEBRAS
Manchas de 
envelhecimento, pele 
seca, rugas e até 
lesões cancerígenas.

CÓRNEA
A exposição 
excessiva
aos raios do sol 
nocivos, pode
causar alterações 
superficiais
da córnea, levando 
a sintomas como 
dor, lacrimejo e 
dificuldade em 
ver em ambientes 
com muita luz.

RETINA
Destruição das células com perda parcial ou total 
da visão. Ocorre quando os raios do sol destroem 
as células da mácula, a área da retina 
responsável pela capacidade de ver detalhes.

DA LUZ À IMAGEM
Durante o dia, os raios solares incidem na córnea e atingem a 
pupila que controla a quantidade de luz que entra no olho 
humano. Em ambiente com muita luminosidade, a púpila 
fecha-se; com pouca luz, abre.

Somente lentes solares com os 
filtros UVA e
UVB eliminam os raios que 
contêm a radiação perigosa
para as estruturas 
oculares,evitando que os 
mesmos cheguem à retina. 

O feixe luminoso atravessa o cristalino,
focando os raios de luz com nitidez na retina.

A retina transforma o estímulo de luz em estímulo nervoso, 
enviando para o cérebro, onde é processada a imagem.

A 1 122

2

C
C B A

RETINA

CRISTALINO

PUPILA

CÓRNEA

Em ambientes ensolarados ou com 
muita luminosidade, a
pupila diminui o seu diâmetro 
(Miose) para proteger e controlar o 
deslumbramento mas não consegue 
impedir a entrada de toda a 
radiação perigosa, (raios UV e IV).
Com o uso de lentes escuras,  (que 
não tenham qualidades filtrantes) a 
pupila dilata-se,( Midríase ) 
facilitando a entrada desses raios, 
que podem provocar graves lesões 
a nível da retina e o envelhecimento 
precoce do Cristalino (catarata). 

olho em direção ao 
centro do globo ocular, 
afectando o conforto, 
a visão e até provocando 
astigmatismo.

nome de catarata, 
impedindo a 
realização das 
tarefas diárias 
como a condução 
e leitura. 

B
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Festival da Criança
estoril 

À 
semelhança de anos anteriores o Grupo 
Conselheiros da Visão esteve presente no 
Festival da Criança, nos Jardins do Casino do 
Estoril. Iniciativa da Academia de Psicologia e 
Teatro, em parceria com a Camara Municipal 

de Cascais, com o selo de qualidade da Produção a cargo 
da Yellow Star Company. Este ano o Festival da Criança 
foi inspirado no tema, “Quando for grande quero ser”, o 

stand das Opticas Conselheiros da Visão esteve sempre 
muito concorrido pelo publico que acorreu em massa 
(estima-se em mais de 15 000 pessoas), com a equipa do 
Grupo, juntamente com a “palhaça” Picolé, a proporcionar 
momentos de descontração e aprendizagem sobre o 
sistema Visual e o sentido que é a Visão, a todos os que o 
visitaram.
Este evento, que já vai na sua quarta edição, contou 
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com a presença da unidade móvel de rastreio das 
Ópticas Conselheiros da Visão que realizou mais de 
uma centena de rastreios visuais a crianças e respetivas 
famílias. Em destaque esteve também a Campanha de 
Prevenção da Retinopatia Diabética, (uma das maiores 
causas de cegueira no mundo ocidental) que através dos 
especialista em Saude ocular presentes, se disponibilizou 
a realizar retinografias a pessoas incluídas em grupos de 
risco e também aproveitou este momento para fazer a 
divulgação na nova causa, inserida na responsabilidade 
social do grupo, que têm como designação “PREVINA A 
RETINOPATIA DIABÉTICA... OLHE POR SI”.

Os visitantes do stand das Opticas Conselheiros da Visão 
eram também convidados a participar no passatempo que 
tinha como prémio a oferta de uns óculos de sol da marca 
Ocean, óculos que subiram ao palco principal do Festival, 
onde se realizou um desfile das novidades em Oculos de 
Sol e para graduar, com os Jovens da Agência de Modelos 
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“A New Acting”.
No Palco actuou ainda o grupo Musical AS CORES, temas 
orginais com autoria de Ana Videira onde as musicas e as 
letras, que intrepretam, têem como temática “educar para 
os valores e cuidados de saude”, aliando pedagogia e 
aprendizagem, “um trabalho que pode ser adquirido 
em CD e que muito orgulha os Conselheiros da Visão o 
facto de termos a oportunidade de  o apresentar neste 
festival devido ao grande carinho que a Ana Videira 
nutre pelo Grupo” dizia à “Saude à Vista” o Presidente do 
Grupo.

Existe uma edição especial que inclui um novo CD 
igualmente com letras da autoria de Ana Videira chamado 
de “laços de (en)Cantar” que está venda nas lojas da 
especialidade.

No final do dia foram anunciados os vencedores do 
passatempo no palco principal do evento.  “Saude à 
Vista” ouviu o Dir. de Recursos Humanos do Grupo, o 
Optometrista André Horta, que afirmou “Podemos concluir 
que a adesão do publico ás iniciativas dos Conselheiros 
da Visão no festival da criança, excedeu em muito as 
nossas expectativas”.

Para além das atividades lúdicas, didáticas e pedagógicas 
dedicadas às crianças e suas famílias, o festival tem 
uma vertente solidária, através da recolha de alimentos, 
roupas e brinquedos para várias IPSS e Centros de Apoio, 
contando este ano com a presença da unidade móvel do 
Instituto Português do Sangue para angariação de novos 
dadores de medula óssea e colheitas de sangue.

“É precisamente esta componente de saúde pública 
aliada à vertente de carácter mais solidário e social, 
que levou a que as Opticas Conselheiros da Visão 
participasse mais uma vez neste evento, ajudando 
também a aumentar junto de um público mais jovem, 
a notoriedade e visibilidade da marca, sendo há muito 
uma referência sector, como a maior e mais antiga 
cooperativa de Opticos, de capital exclusivamente 
nacional, existente em Portugal.” Afirmou à “Saude 
à Vista”, André Horta, visivelmente satisfeito com os 
resultados alcançados.
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Visão com

NA Óptica Conselheiros da Visão da Charneca da Caparica

“E
ste foi o pretexto para se proporcionar 
um Dia Diferente mas também a forma 
de prestar o devido agradecimento, 
pela confiança e fidelização, nos 
serviços especializados em Óptica 

e saúde ocular, com que os nossos clientes nos têm 
privilegiado, pode-se dizer, de varias gerações, ao longo 
de 60 anos de actividade”. Confessava à “Saúde à Vista”, 
visivelmente orgulhosos, Fernando Silva, Fundador da 
empresa no ido ano de 1957 .
 Porque a saúde e a beleza andam de mãos dadas com 

a Visão, elementos que se reflectem no nosso bem-estar 
e qualidade de vida quotidiana, tendo como anfitriões, 
Fernando Silva (ndr: um, se não mesmo, o técnico de óptica 
com mais anos de experiência ainda em actividade) e sua 
esposa Ana Maria, uma relações públicas de uma simpatia 
e alegria contagiante, facto confirmado pelos vários clientes 
presentes, que o FERNANDO OCULISTA, em parceria 
com a LR Health & Beauty (Team Ivo Sousa e Ana Silva), 
levou a cabo este evento que se denominou de “Visão com 
Saúde & Beleza”.
Neste evento, os clientes desta Óptica Conselheiros da 

Inserido nas comemorações do 60º Aniversario da sua fundação, a Óptica Conselheiros da Visão da Charneca 
da Caparica - Fernando Oculista, promoveu um forte momento de convívio entre amigos e clientes, a principal 
razão, de tal longevidade, de que os seus Fundadores e seguidores muito se orgulham, afinal não haverá assim 
tantas empresas com tantos anos de vida.

Fernando Oculista

Saúde & Beleza 
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Visão, usufruíram de um rastreio de saúde geral com 
a avaliação da tensão arterial, mobilidade, níveis de 
stress, ph e índice corporal, de saúde ocular, “além do 
tradicional rastreio visual, demos particular enfase à 
prevenção da retinopatia diabética, avaliando o estado 
da retina de cada um dos clientes através da realização 
de uma retinografia” informa-nos a 
optometrista Ana Luísa, que prossegue 
na sua explanação entusiasmada “ás 
senhoras foi ainda proporcionado 
um momento de relaxamento com o 
tratamento 
holístico à pele do rosto com a 
máquina da CRISTINA FERREIRA 
(ZEITGARD), seguido de uma 
maquilhagem Deluxe LR com a 
maquilhadora Neuza-Dailymotion 
Makeup e de uma degustação de 
alguns produtos da linha Wellness do 
Embaixador RICARDO CARRIÇO”
Para além de tudo o já referido, como o verão e os dias 
ensolarados já chegaram, ninguém resistiu a experimentar 
as novas coleções de óculos de sol e armações. Até 
porque usar óculos é moda, design e inovação, mas tão 

ou mais importante, são uma protecção cada vez mais 
necessária para as estruturas oculares externas e internas, 
servindo de barreira ás radiações perigosas que a luz solar 
emana. 
A moda dita comportamentos, muda hábitos, eleva a auto-
estima e faz com que os utilizadores de óculos de sol ou 

graduados, tirem proveito deste acessório 
de moda e beleza, aumentando o seu bem 
-estar, conforto e segurança. Em tempos 
este acessório era relacionado apenas à 
necessidade de correção visual ou proteção 
dos UV, hoje é um acessório de moda 
fortíssimo, com vários estilos adequado à 
personalidade/actividade/pratica desportiva 
de cada individuo.
Diz-nos ainda Ana Luísa que “Foi neste 
âmbito que quisemos proporcionar a 
todos que nos visitaram neste dia, uma 
conjunção de bem-estar e beleza com 

uma nova experiência, o que nos foi muito gratificante 
ao constatarmos a recetividade e alegria com que 
aderiram, falamos por exemplo de senhoras que não 
têm por hábito usarem maquilhagem”.

“(...) quisemos 
proporcionar a todos 
que nos visitaram 
neste dia, uma 
conjunção de bem-
estar e beleza (...)”
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DE VISITA À
ÓPTICA 
CONSELHEIROS DA 
VISÃO JOÃO XXI

OL(H)Á VERA MÓNICA!

O palco para 
nós é vida! 
É terapia.

“Ol(h)á Florbela!” é uma nova revista à portuguesa, preparada para digressão nacional, com duas 
horas recheadas de humor e de entusiasmo. É um hino à boa disposição, onde a gargalhada se solta 
espontaneamente, os pensamentos surgem alegres e se espalha no ar um contágio de bons momentos. É uma 
revista atual, onde está presente a crítica social, a sátira, a emoção e o afeto. Momentos de fado e de cantigas 
são também uma das atrações deste espetáculo.



SAÚDE À VISTA

67

E 
é aqui que entra uma das mais icónicas artistas 
do género. Vera Mónica regressa assim aos 
palcos da revista a fazer aquilo que ela sempre 
fez melhor – representar com humor e cantar com 
alma. Depois de momentos muito conturbados 

na sua vida pessoal e profissional e à beira da depressão 
eis que se ergue, qual Fénix das 
cinzas, e brinda o público com a 
nobre arte de bem entreter.
Numa das suas visitas à Óptica 
Conselheiros da Visão da Avenida 
João XXI, em Lisboa “Saúde à 
Vista” apanhou-a mesmo a jeito e 
não a deixou escapar sem saber 
como se sente neste seu regresso 
à ribalta. E para isso teve que 
saber, em primeiro lugar:

RSV: Como conheceu os Conselheiros da Visão?
VM: Os Conselheiros da Visão são muito ligados aos 
artistas e foi através de colegas meus que os conheci, 
quando começaram a apoiar a causa do cancro da mama 
com as embaixadoras Simone de Oliveira e Rita Ribeiro. 
Tudo o que têm feito em prol da prevenção, de avisar, o 
que deveria ser o Governo a fazer, eles têm feito muito 
bem e com muita repercussão e muitas mulheres têm 
sido ajudadas por causa disto. Mas não só; também se 
preocupam com a saúde ocular dos mais pequenos, que 
é muito importante, assim como alertar as mães para 
estarem atentas. Por exemplo, a minha neta já fez um 
rastreio e está tudo bem. Isto é fundamental mas só com 
grandes campanhas como as dos Conselheiros da Visão 
é que se consegue obter resultados. Até com o passa a 
palavra a um e a outro, as pessoas ficam avisadas e não 
custa nada. 

RSV: E o que acha do papel dos artistas nestas 
campanhas?
VM: É muito importante, porque abrangemos um público 
muito mais vasto. Se um artista se empenha numa 
campanha dessas atinge muito mais gente.

RSV: E os Conselheiros da 
Visão estão a apoiar também a 
revista…
VM: Nós temos sido apoiados 
nesta revista, “Ol(h)á Florbela!” - 
que estamos a fazer em digressão, 
com os vouchers. É bom para 
quem vai ver porque paga menos 
e é um miminho que dão aos 
clientes. Tanto eu como a Florbela 

tivemos certos problemas pessoais e profissionais – é do 
domínio público - semelhantes e estávamos ambas sem 
trabalho. Com muitas dívidas ainda por saldar e estar 
em casa sem nada para fazer com todos os problemas 
em cima deprime. Eu estava a entrar em depressão e a 
Florbela já estava com uma depressão.
O Ricardo Miguel e o João Batista, que são os nossos 
produtores, têm uma associação de beneficência e nunca 
se esquecem dos artistas. Já tiveram Mariema, António 
Calvário, eu própria já fiz uma revista há anos com eles e 
foram buscar a Florbela, exatamente porque ela estava em 
depressão. Uma pessoa sem trabalhar não se sente bem. 
O palco para nós é vida, é terapia. E como sabem que 
me dou bem com a Florbela, que gostamos uma da outra, 
quiseram-me também para a revista, já que eu represento 
e canto, faço de fadista e de atriz, dois em um. Nós não 
estamos a ganhar dinheiro, não estamos a trabalhar com 
remuneração, temos simplesmente ajudas de custo, mas 
temos a maior ajuda que é estarmos a trabalhar, estar no 

Os Conselheiros 
da Visão são muito 
ligados aos artistas.
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palco e não a deprimir. Trabalhamos ao fim-de-semana e 
nos restantes dias estamos sempre a dizer “ai que o tempo 
nunca mais passa, nunca mais chega o fim-de-semana” 
para expulsarmos as mágoas, as tristezas, as angústias…
 
RSV: A Vera não tem sido uma atriz de TV…
VM: Só fiz uma novela e gostei da experiência. Depois 
dessa novela, parti para Itália de férias em casa de uma 
amiga portuguesa e acabei por casar e ficar lá durante 
10 anos. O casamento não deu em nada e voltei. Estava 
há um ano sem 
trabalhar quando o 
La Féria me chamou 
para substituir uma 
moça na “Canção de 
Lisboa”, onde cantava 
um fado. Fiquei para 
“Música no Coração” 
e depois saí por vários 
motivos. Fui trabalhar 
para outro teatro onde 
não me pagaram e 
embrulharam-me a 
vida toda, porque 
basta não receber 
um mês quanto mais 
meses. Foi nessa altura 
que fiquei com graves 
problemas financeiros 
que me levaram à 
depressão.
Agora com esta revista 
já temos espetáculos 
marcados quase todo 
o ano. Os nossos 
produtores são 
professores durante a semana e aos fins-de-semana estão 
connosco, portanto nunca descansam. São duas pessoas 
fantásticas e que gostam muito de teatro e dos artistas, por 
isso vão sempre buscar os que estão mais esquecidos.

RSV: Não contracena com a Florbela…
VM: Com muita pena minha não tenho nenhum número 
em palco com a Florbela, mas seria muito perigoso (risos) 
porque podíamos começar a dizer aquelas coisas que 
às vezes nos saem e o número em vez de 10 minutos 

levaria para aí uns 20. Sei que o público estaria sempre a 
rir mas a revista não pode ter três horas. Mas já trabalhei 
diretamente com ela em palco e é muito divertido e ela 
está em forma. As pessoas nem imaginam, quando 
o espetáculo acaba e ficam para tirar selfies e falar 
connosco, que estamos sempre disponíveis para isso, 
ficam encantadas com a força que aquela mulher tem com 
os seus 74 anos.

RSV: A Vera é uma verdadeira artista - representa, canta, 
dança…
VM: Nesta peça 
represento e canto dois 
fados, sou polivalente, 
sim. Comecei mesmo 
só como cantora aos 
11 anos em Luanda, 
na discoteca Tamar, 
com autorização da 
polícia e da minha mãe, 
exigências da altura. O 
meu primeiro contrato 
data dessa altura. 
Depois é que apareceu 
o teatro. Em Luanda 
havia a companhia do 
Vasco Morgado gerida 
pelo Rodolfo Neves e 
precisavam de uma 
miúda com a minha 
idade para fazer uma 
peça – “A Família Até 
Certo Ponto” – e foram-
me buscar. E depois 
o teatro é realmente 
um sacerdócio porque 

não se pode fazer mais nada, quando se trabalha todos 
os dias. Cantar também é mais aos fins-de-semana que 
é quando se fazem as festas. É uma vida difícil de gerir e 
quando entrei para o teatro larguei a parte das cantigas, 
de que gosto muito. Tenho vontade de gravar um CD 
com tudo o que canto, desde o fado a bolero, sevilhanas, 
samba, canto todos os géneros.

RSV: Depois de Angola veio para Portugal?
VM: Vim em 1973 de Angola para substituir uma moça que 
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Vera Mónica tem alguns problemas de visão e por isso 
fez uma consulta na Óptica Conselheiros da Visão da 
Avenida João XXI, em Lisboa. “Quando comecei a sentir 
dificuldades de visão foi uma coisa estranhíssima. Casei no 
ano 2000, em Itália, e foi nesse ano. Acho que as pessoas 
percebem que estão com falta de vista por causa da lista 
telefónica; agora já não, porque já não se usa. Mas eu fui 
consultar um número e não conseguia ver nada. Fui a um 
oculista e de 2000 a 2005 tive uma queda de visão muito 

acentuada. Quis logo usar lentes de contacto mas acabei 
por optar pelos óculos. Agora, o diagnóstico é que o 
astigmatismo está estabilizado. Tive um problema com uma 
lente de contacto e por causa disso tenho uma cicatriz. 
Com este olho tenho cuidados redobrados. E também 
tenho muita atenção a manusear as lentes de contacto. 
Lavo muito bem as mãos, por exemplo, antes de as pôr ou 
tirar. Uso óculos de sol só mesmo quando está sol, mas 
não sou adepta.” 

o Astigmatismo 
está estabilizado

ia concorrer a miss. Tinha tido o meu primeiro filho, neto 
da Laura Alves e do Vasco Morgado, há 10 dias quando 
me preparava para me estrear na comédia que estava no 
Capitólio com a Laura Alves e o Nicolau Breyner, “A Menina 
Alice e o Inspetor”. Isto no dia 25 de Abril de 1974 e não 
pude estrear porque houve logo uma revolução no dia da 
minha estreia (risos). Mas estreei a 26. Depois chamaram-
me para a revista do Maria Vitória, de onde nunca mais 
saí. Fiz uma peça maravilhosa, “Godspel”, musicais com 
o Filipe La Féria, uma comédia fantástica no ABC com 
a Margarida Carpinteiro e o Vítor Espadinha, “Às 9 em 
Ponto”, um êxito artístico mas um fracasso de bilheteira. 
A revista onde tive o maior êxito da minha vida foi “Põe-te 
na Bicha”, no ABC, com o número onde fazia a filha de D. 
Afonso Henriques. Mas o que mais gostei de representar 
foi “Godspel”, no Villaret, a primeira ópera rock feita em 
Portugal.
RSV: Que papel gostaria ainda de representar?
VM: Já não tenho idade para “A Fera Amansada”. Agora 

gostaria de fazer alta comédia. Mas não vejo perspetivas 
até porque a cultura não está muito apoiada e é muito 
difícil trabalhar em Portugal. O mecenato, infelizmente, 
tornou-se uma coisa de lobbies. Eu não sou de andar a 
bajular as pessoas porque não gosto. Não me prendo a 
nada e portanto não bajulo ninguém para obter trabalho. 
As pessoas conhecem o meu talento, sabem o que faço 
e o que posso fazer, sabem como estou, já tenho 44 anos 
de carreira só cá, fora os de Angola. É degradante uma 
pessoa ter de engolir sapos e ter de sorrir para quem não 
merece. Já não me apetece engolir sapos. Ainda tenho 
amigos, muito poucos mas bons.
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VIVER 
VARIAÇÕES 

A HISTÓRIA DA MINHA VIDA
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Os CONSELHEIROS 
DA VISÃO
FORAM À MALAPOSTA

Vítor de Sousa veste a pele do jornalista Abel Pedroso, do saudoso Jornal Sete, e cumprindo as ordens do 
diretor da publicação, mas um pouco contrariado, vai entrevistar António Variações, – o cantor e o homem, ou 
melhor, o artista, numa interpretação de Ricardo Mesquita de Oliveira – ao camarim do derradeiro espetáculo, 
nos idos de 1984.

A
ssim começa mais uma peça com o patrocínio 
dos Conselheiros da Visão, sempre prontos a 
apoiar todas as expressões de arte da cultura 
portuguesa, nomeadamente o teatro, para que 
a sociedade possa usufruir do que de mais 

importante se faz nesta área, cumprindo assim o Grupo o 
seu objetivo de responsabilidade social.

Para além deste facto, há a curiosidade de António 
Variações ser ainda parente da matriarca da família Silva, 
Ana Claro da Silva, que privou de perto com o artista, visto 
serem cunhados por afinidade. E foi com certeza por esta 
razão que no final do espetáculo a emoção tomou conta 
desta tão especial espetadora.

Ricardo Mesquita de Oliveira, que dá vida ao inesquecível 
António Variações, é fisicamente muito parecido com o 
malogrado cantor, mas antes de iniciar este projeto, “não 
era fã do António Variações… aliás, nem sabia quem 
era o António Variações! Mas estava a fazer comédia há 
algum tempo e tristíssimo de fazer sempre os mesmos 
espetáculos. Estava numa fase estranha da minha vida, 
com dúvidas sobre os projetos que iria realizar a seguir e 

há um colega que vai ver um dos meus espetáculos com 
quem desabafei e que me incentiva a fazer de António 
Variações, com quem sou, na realidade, parecido. Não 
sabia nada sobre o António Variações, li o livro da Manuela 
Gonzaga, pesquisei e aqui está um grande projeto de 
homenagem ao António Variações e é um prazer todos 
os dias que tenho espetáculo fazer de António Variações. 
É um homem que está muito presente ainda hoje, 32 
anos depois da sua morte. Acho que não há português 
nenhum que não saiba quem é o António Variações e que 
não conheça as canções dele, que continua a ser uma 
inspiração para novos artistas e é muito importante que 
haja uma obra como a dele. E depois o que fica do António 
para além do aspeto físico, da figura em si exuberante, são 
todas as mensagens que ele nos deixou. Porque todas as 
músicas do António são uma verdadeira mensagem. Mais 
importante até que a voz do António são as mensagens 
que ele nos deixou”.

Ricardo, visivelmente satisfeito, manifestou a sua gratidão 
a quem o apoiou: “Quero fazer alguns agradecimentos 
a todas as pessoas que apoiaram o espetáculo desde a 
sua estreia em Julho no Teatro Sá da Bandeira no Porto, 

Ilda e Rafael Fonte, da Óptica Conselheiros 
da Visão de campolide, com Vitor de Sousa
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nomeadamente aos Conselheiros da Visão, que são 
uma grande parceria porque acreditam no teatro e é um 
prazer tê-los como parceiros. Quero também agradecer 
ao encenador e à produção deste espetáculo na pessoa 
de Rafael Ribeiro Rodrigues, à produtora Ali'Arte, que 
acreditou em mim e todos os dias me faz sonhar ainda mais 
para além do que sonho com este espetáculo, agradecer 
ao enorme ator Vítor de Sousa por ter acreditado no meu 
projeto, ao Rafael Claro da Silva, a pessoa que tem feito 
este intercâmbio com os Conselheiros da Visão”.

Vítor de Sousa também 
acha “maravilhoso o 
facto dos Conselheiros 
da Visão apoiarem desta 
forma o teatro. Têm tido 
essa generosidade. Há 
contrapartidas. Nós estamos 
com o público junto dos 
cartazes dos Conselheiros 
da Visão, que têm feito 
bastante divulgação e dado 
todo o apoio, mesmo que 
não seja monetário, como é 
o caso. Mas, por exemplo, 
os óculos que uso em cena, 
que não são estes que tenho 
para a minha vida pessoal, 
foram-me proporcionados, à 
minha medida, com as lentes 
com a minha graduação. 
Foi uma contrapartida e nós 
temos de retribuir assim 
como eu enquanto fazendo 
parte do elenco. Sinto-me 
nessa obrigação, é a minha 
própria forma de agradecer 
também o apoio - e tenho de 
mencionar um nome - que o 
meu amigo Rafael Silva tem 
para comigo”.

E tal como a personagem 
que interpreta na peça, 
Vítor de Sousa, na altura, 
não conhecia muito bem 
António Variações, com 
quem se cruzou “umas seis 
vezes, se tanto. Achava-o 
excêntrico mas gostava 
muito das canções e das 
músicas dele, que estão 
eternizadas”. Quanto ao seu papel nesta peça, Vítor explica 
que entrou “neste projeto para substituir um colega e 
porque estava parado em termos de teatro e com saudades 
de palco, embora as tenha colmatado com ‘Poemas e 
uma guitarra’, que continuam por aí fora. Estava com um 
certo receio por ser protagonista porque não sou ator para 
ter papéis principais, digamos assim. Nunca recusei uma 
peça por falar muito ou falar pouco e aqui sou um ator que 
interpreta um jornalista (somos colegas – risos) que tem que 
entrevistar um artista de que não é fã, de quem não gosta, 
que no início até lhe faz um pouco de impressão porque se 

apercebe do seu frágil estado de saúde e de uma doença 
complicada e que no fim se rende à grandeza que vai 
ganhando a figura do António Variações até chegar a pedir-
lhe um autógrafo num disco e até, ao contrário da reação 
inicial, no fim dá-lhe um abraço. Portanto este repórter 
ficou a conhecer o lado humano, o lutador, o artista e ficou 
sensibilizado com isso”.

É através desta entrevista que o jornalista e os espetadores 
vão descobrindo o António e as suas Variações. Tal como 

afirmou na altura, "Variações 
é uma palavra que sugere 
elasticidade, liberdade. E 
é exactamente isso que eu 
sou e que faço no campo 
da música. Aquilo que canto 
é heterogéneo. Não quero 
enveredar por um estilo. 
Não sou limitado. Tenho a 
preocupação de fazer coisas 
de vários estilos."

Esta forma de liberdade que 
o caracterizou manifesta-
se desde cedo no minhoto 
que vem para Lisboa à 
procura de se afirmar com 
a sua exuberância e a sua 
música e que descobre no 
estrangeiro a sua vocação 
para fugir à profissão de 
marceneiro na terra natal. 
Depois de aprender o ofício 
de barbeiro em Amsterdão, 
fixa-se em Lisboa, onde 
fazia da tesoura e da música 
a sua “estranha forma de 
vida”. Bebe a inspiração 
na diva Amália e torna-se 
uma referência da música 
portuguesa dos anos 80, 
com canções como “Povo 
que Lavas no Rio”, “Dar 
e Receber”, “Canção do 
Engate”, “É pra Amanhã”, “O 
Corpo É que Paga”, “Minha 
Cara sem Fronteiras - Entre 
Braga e Nova Iorque”, 
eternizadas até hoje pela sua 
própria voz e pela de outros 
que encontraram assim uma 
forma de o imortalizar.

Hoje, passados que são 32 anos sobre a sua morte 
prematura aos 39, em 1984, é a sua história de vida e de 
carreira no mundo da música que a peça que subiu ao 
palco do Teatro da Malaposta retrata numa ficção muito 
bem contada pelo ator que lhe dá vida e cantada pelo 
próprio Variações numa interação com o público que o 
acompanha a cantar e a bater palmas.

Dizem que Variações morreu em 1984, dizem…
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Retratos Contados
Ruy de Carvalhopor

COM O APOIO DOS CONSELHEIROS DA VISÃO

“P
atriarca da representação”, “o grande 
mestre da cena!”, um senhor do teatro, um 
senhor pai, um senhor avô, um senhor para 
os colegas, um senhor para o público, um 
senhor no trato, um senhor simples mas 

não um simples senhor… Assim, pode definir-se Ruy de 
Carvalho numa só palavra – um SENHOR.
Se uns acharam esta exposição fotográfica da sua vida 
e obra magnífica, outros não a julgaram suficientemente 
grandiosa para fazer jus à grandiosidade do protagonista, 
mas todos foram unânimes em considerá-la mais do que 
justa e merecida.
Os Conselheiros da Visão, incansáveis no apoio 
que prestam à cultura, associaram-se a esta singela 
homenagem ao ator que acabava de completar 90 anos 

e há 75 encanta gerações de colegas e público. E foram 
muitos os que quiseram participar ora conversando 
ora tirando fotos e selfies para também eles mais tarde 
poderem recordar o homem-ator que tanto admiram. Ruy 
de Carvalho não se escusou a nada nem a ninguém e 
respondeu a todas as solicitações com o sorriso nos lábios 
e a amabilidade na voz, falando com todos que lhe exigiam 
a presença.
E todos os presentes se desdobravam em elogios ao 
ator, que todos tão bem conhecemos, à pessoa em si, 
que só alguns têm o privilégio de conhecer, ao amigo do 
seu amigo e ao pai e avô. O João e a Paula dizem de sua 
justiça.
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João Carvalho

O meu 
pai é o 
meu pai

À 
pergunta “como é ser 
filho do grande Ruy 
de Carvalho?”, João 
responde que “é ser filho 
do Ruy de Carvalho; 

o grande vem por anexo por 
reconhecimento público. O meu 
pai é o meu pai! Calha que ele 
é ator e portanto é uma pessoa 
pública mas também tem uma 
vida privada em que é o pai, como 
foi a mãe. Em casa é uma pessoa 
mais do que normal, que gosta dos 
seus petiscos, que tem as suas 
caturrices, as suas birras… e é bom 
pensar que sou criança, com 62 
anos, porque ainda tenho pai”. Foi 
para o teatro por influência do pai: 

“Cresci dentro dos palcos a cheirar 
a cola do pano cru para os pregos. 
A exposição acho que faz uma 
história muito bonita, é uma mistura 
entre a sua vida profissional e a 
sua vida particular.” Conciliou bem 
estas vertentes da sua vida “porque 
se não eu não tinha vindo para 
o teatro”. Não foi um pai ausente, 
mas “teve uma ausência que mais 
notei quando foi para uma tournée 
em África tinha eu três meses. 
Quando voltou tinha um ano e aí 
estranhei ver aquele desconhecido 
na cama da minha mãe (risos), 
mas a partir daí tudo foi uma coisa 
perfeitamente salutar. Muitas vezes 
acompanhava-o nas tournées”. 



SAÚDE À VISTA

76

Ruy De Carvalho

S
empre afável, o ator 
expressa em poucas 
palavras mas com muito 
sentimento aquilo que lhe 
vai na alma: “A exposição 

recorda a minha vida, que é uma 
coisa bonita. Vivi tantos anos, 
passei por aquelas idades todas. 

Espero que a minha contribuição 
para a sociedade tenha sido válida. 
É uma coisa que me orgulha 
muito pensar que é justo aquilo 
por que me homenageiam. É o 
reconhecimento pela minha vida 
profissional e como cidadão, que 
é muito importante. Fico muito 

feliz e muito honrado com esta 
homenagem.” Quanto à idade “tenho 
18 por dentro (risos), é claro que 
os ossos ressentem-se. O corpo 
sente-se mas a alma não se sente. 
Mantenho cá dentro um jovem e 
sinto-me muito feliz”. 

É o reconhecimento 
pela minha vida

paulA
Carvalho

S
er filha do Ruy de Carvalho 
“é bom. É ser filha de 
um pai extraordinário, 
acima de tudo. Antes 
de ser ator, é meu pai. 

Nunca foi um pai ausente, antes 
pelo contrário. Ainda hoje não é 
um pai ausente”. Conseguiu sempre 
conciliar a profissão com a vida 
pessoal “e nós entendemos também. 
Quando éramos mais pequenos 
talvez tivéssemos dificuldade em 
entender mas depois percebemos 
perfeitamente que era a vida dele 
e portanto é mesmo assim”. A ideia 

da exposição “foi do Nelson, que 
já andava há muito tempo com 
vontade de a realizar. Ajudei-o a 
selecionar as fotos. São algumas 
das mais marcantes da vida do meu 
pai, deve haver muitas mais, mas 
estas são importantes para ele”. 
Paula refere que o pai ainda “vive 
sozinho”. E continua a trabalhar. “Vai 
continuar a gravar e a trabalhar 
no nosso espetáculo itinerante de 
homenagem à língua portuguesa, 
“Trovas e Canções”.
“Trovas & Canções” conta no elenco 
com Ruy de Carvalho, João de 
Carvalho e Guilherme Madeira. Mónica 
Sintra integrou há pouco tempo a 
equipa, que esteve em digressão por 
Portugal e que se estreou em Londres, 
na sala Leicester Square Theatre. 
Coordenado por Paulo Mira Coelho e 
Paula Carvalho, este espetáculo será 
certamente um sucesso internacional.

É ser filha 
de um pai 

extraordinário
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É o grande 
mestre da cena!

André 
maia

O 
ator André Maia vive em Atenas há oito 
anos, porque, “quando a crise se instalou 
em Portugal, resolvi responder ao apelo 
de uns amigos. Comecei logo a trabalhar 
num programa na Rádio Internacional de 

Atenas, durante cinco anos e meio, a divulgar música e 
poesia da lusofonia. Criei bandas de fados sem guitarra 
portuguesa, fazendo a integração de instrumentos 
tradicionais gregos, com músicos gregos. Organizo 
piqueniques de poesia portuguesa, o último dos quais 
com 120 pessoas… O público gosta do meu trabalho e 
se eu fizer alguma coisa vai assistir”. O ator português 
que, na Grécia, dá a conhecer o seu país e a sua língua, 
trabalhou com Ruy de Carvalho “na minha primeira peça 

de teatro, ‘A Mãe Coragem’ no Teatro Nacional. Todas as 
noites ficava maravilhado a ver o Ruy, a Eunice Muñoz, 
a Irene Cruz, num espetáculo que me marcou para 
sempre. O Ruy é um senhor, uma pessoa muito humana, 
muito profissional, muito ético. Não quer saber nem de 
tricas nem de mexericos, foca-se apenas no trabalho e 
essa é também a minha filosofia”. Quanto à exposição, 
“ele tem material para um espaço cem vezes maior. Há 
fotografias que não estão contextualizadas, não têm 
legenda e portanto não se sabe com quem está, não 
estão divididas por temas. São 75 anos de carreira e, 
portanto, é muito mais do que isto… O Ruy de Carvalho 
é realmente um símbolo deste País”.

É um símbolo 
deste País

C
onceição Carvalho, assessora da Direção 
da Casa do Artista, acompanhou alguns dos 
residentes à exposição. Conhece Ruy de 
Carvalho de há muito, “porque colaborei 
durante muitos anos com o Filipe La Féria 

em todas as produções que foi fazendo e portanto 
conheço o Ruy de Carvalho desde os tempos do ‘Passa 
Por Mim no Rossio’ até hoje. Na Casa do Artista, o teatro 
diz-me diretamente respeito pela experiência que tenho 
da minha anterior participação. Funciona com duas 
companhias e temos tido muito bons resultados. É uma 
casa de cultura aberta a todos quantos nos queiram 
visitar. Quanto ao Ruy de Carvalho como pessoa é muito 
solidário, afetuoso, amigo do seu amigo e a sua grande 
obra, exemplar, é a vida familiar. A seguir vem a outra 
personalidade, de uma entrega fantástica, sempre que 
o vi nas suas atuações e na mais recente ‘As Árvores 
Morrem de Pé’ é, de facto, uma pessoa que se dá por 
inteiro – é o grande mestre da cena!”

Nelson Mateus e André Maia
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Celina Pereira

É um artista 
com uma 
dimensão 
universal

A 
artista e educadora cabo-
verdiana Celina Pereira 
conheceu Ruy de Carvalho 
quando era coordenadora 
de um programa na Rádio 

Renascença, Renascença África, onde 
o ator também tinha um programa. 
“É um amante da poesia dos autores 
cabo-verdianos e o conhecimento 
foi assim, pela arte e pela música. 
Como ator, acho aquilo que 10 ou 11 
milhões de portugueses acham. E não 
só portugueses, porque o Ruy é um 
artista com uma dimensão universal. 
É um artista que leva Portugal a 
qualquer parte do mundo… Gostava 

muito que ele levasse o espetáculo 
dele de música e poesia a Cabo-
Verde. Ele é conhecido no mundo 
inteiro, basta vermos por onde está 
espalhada a diáspora portuguesa 
e isso é que o torna mais universal. 
Gostei muito da exposição apesar 
de achar que o Ruy merecia mais 
brilho mais ‘tcham’. Há alguma falha 
de informação nalgumas fotos mas 
pela dimensão do Ruy, por que é que 
esta exposição não está no Teatro D. 
Maria? É um espaço mais condizente 
com a vida de artista e de ator – isto é 
só a minha opinião!”.

justa Nobre

 Patriarca da representação

É 
como a chefe de cozinha do restaurante Nobre 
Estoril, no Casino Estoril, define Ruy de Carvalho. 
“Acho-o o máximo dos máximos, um grande 
senhor, um grande homem, um grande ator. 
Tenho visto muitos trabalhos dele, ultimamente 

mais em novelas, que é aquilo a que se tem mais acesso 
quando se chega a casa, e gosto muito dele. As fotos 
da exposição estão lindas e mostram o percurso e a 
carreira dele. Já foi muito homenageado e condecorado 
por muitos Presidentes da República e tudo isto 
enriquece a vida de qualquer profissional.”

Celina Pereira e João Carvalho
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ANA

Nelson 
MAteus

A cantora Ana, companheira inseparável dos Conselheiros 
da Visão e admiradora confessa de Ruy de Carvalho, aliás 
como o País inteiro, fala do ator com vivacidade na voz. “É 
uma pessoa com um imenso talento, como todo o Portugal 
sabe, e é um senhor simples na maneira como trata com 
os colegas e com pessoas que até nem conhece, mas que 
é o público, sem vaidade nenhuma e eu gosto das pessoas 
assim, simples. Normalmente os grandes não precisam de se 
pôr em bicos de pés para mostrarem aquilo que são e ele é 
realmente gigante. Adorei esta festa que lhe fizeram e ele está 
realmente fantástico para os 90 anos que tem. A exposição 
está lindíssima, com muita coisa que eu desconhecia, claro!, 
mas gostei de tudo e ele merecia a festa que lhe fizeram.”

Ele é 
realmente 
gigante

É mais 
uma 
mostra 
de fotos

Nelson Mateus, o organizador da exposição, 
vai ao encontro das críticas de uns e outros e 
justifica: “Esta iniciativa vem no seguimento 
do site Retratos Contados que já existe há 
dois anos e que fala da importância dos 
avós na vida dos netos e vice-versa. O Ruy 
foi entrevistado para o site com a família 
nessa altura e desde aí ficou sempre uma 
amizade. Entretanto achei que este projeto 
devia crescer para um 3D e resolvi começar 
a fazer exposições. Fiz a proposta ao casino, 
que aceitou a ideia, e ninguém melhor do 
que o Ruy de Carvalho para dar início ao 
projeto. Entretanto, Paula, a filha, convidou-
me para o aniversário do pai e pensei ‘o que 
se dá a um homem que faz 90 anos e 75 

anos de carreira e que todo o País adora?’ – 
aí está, uma exposição Retratos Contados. 
Não posso considerar uma exposição, é 
mais uma mostra de fotos, porque havia 
muito ainda para fazer e muito mais para 
mostrar, mas isto foi o que se pôde fazer 
em oito dias. Está aqui até ao fim do mês 
mas pode ser itinerante, podemos ir para 
qualquer lugar do País e em qualquer 
momento podem ser colocadas mais fotos. 
Hoje mesmo foram acrescentadas as fotos 
da última condecoração pelo Presidente 
da República Marcelo Rebelo de Sousa, no 
passado 1 de Março, o dia do aniversário 
do Ruy. É portanto uma exposição que está 
sempre a crescer e muito dinâmica.”
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Gala Sem 
Preconceito
A CASA DO ARTISTA ENCHEU-SE DE AMOR E

A 
anteceder a Gala das Ópticas Conselheiros da visão, Paula Lopes, Patuxa, como é 
conhecida entre os seus amigos , também ela uma guerreira, organizou um evento 
para homenagear todas as guerreiras que lutaram, as que venceram e as que não 
venceram, e as que continuam a lutar contra o cancro, nomeadamente o da mama.

E
sta Gala, teve vários objectivos, o primeiro é 
sempre proporcionar momentos de convívio, 
de superação, aceitação e esperança, para 
quem está a sofrer as consequências, físicas e 
psicológicas, desta desta árdua, mas também a 

angariação de fundos para o apoio à prevenção do cancro 
da Mama.

Foi também o momento nobre para apresentar o calendário 
das Mulheres com cancro da Mama, mas uma iniciativa da 
Paula Lopes que a todos cativou,  a cada mês corresponde 
uma guerreira que faça anos nesse mesmo mês, cada 
uma destas mulheres, caracterizou-se com a personagem/
artista que mais a inspira, um trabalho magnifico, que 

desde já podemos adiantar, que irá ter continuação em 
2018, tendo como mês de Fevereiro a nossa embaixadora 
Simone de Oliveira.

 Tendo como palco a excelente sala do Teatro Armando 
Cortez, presentada por Ricardo Carriço, Pedro Crispim, 
Isabel Guerreiro e Sofia Nicholson, a Gala Sem Preconceito 
contou com a colaboração de artistas como Maria 
Sampaio, Nuno Guerreiro, Suelly Cadillac, os irmãos Feist, 
Vítor de Sousa e Olga Sotto, o bailarino de sapateado 
Michel e os seus alunos e, entre a diversão e a emoção, 
ouviu-se a mensagem em vídeo do Presidente da 
República.

SOLIDARIEDADE

Sem Preconceito
Fotografias cedidas por Onésimo Costa e Pires Isau
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Os irmãos Feist protagonizaram ainda uma homenagem 
a Simone de Oliveira, musa inspiradora da organizadora 
desta acção e embaixadora da causa solidária “Olhe por 
Si… Juntos na luta contra o cancro da mama” para os 
quais os fundos desta gala reverteram, desenvolvida pelas 
ópticas Conselheiros da Visão que, como não poderia 
deixar de ser, marcaram presença no apoio a esta meritória 

iniciativa.
A noite acabou em festa num cocktail em que se 
brindou à vida e à coragem desta lindas mulheres, 
independentemente de terem momentaneamente, mais 
ou menos cabelo, ou mais ou menos cicatrizes, sem 
preconceito é o mote e a atitude a ter perante a Vida, pois é 
preciosa e limitada no tempo.
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Gala Sem 
Preconceito

Sem Preconceito
Fotografias cedidas por Onésimo Costa e Pires Isau
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Noite de Gala Solidária
no Casino Estoril

Ópticas Conselheiros da Visão
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Iniciativa 
de Louvar

noite no Salão Preto e Prata do Casino 
Estoril.
Todos os artistas que se ofereceram 
para atuar nesta Gala foram unânimes 
em considerar esta uma “iniciativa de 
louvar” e um excelente exemplo da 
responsabilidade social das Ópticas 
Conselheiros da Visão enquanto empresa 
e de como deve ser canalizada a energia 
de todos os que querem participar, 
transformando a palavra solidariedade 
numa ação de partilha material mas 
sobretudo de partilha de emoções.
A verba angariada neste evento é 
destinada a apoiar o meritório trabalho da 
Associação Amigas do Peito, presidida 
pela cirurgiã Dra. Emília Vieira, sediada no 
campus do Hospital de Santa Maria.

A 
pouco mais de três semanas 
da realização da Gala Solidária, 
que encerrou a causa “Olhe 
por Si… Juntos na luta contra 
o cancro da mama", teve lugar 

na sede das Ópticas Conselheiros da 
Visão uma reunião com os artistas para 
ultimar os preparativos para a grande 
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ARTISTAS QUE 
APOIAM E PARTICIPAM

LizaA 
soprano Liza Veiga, vencedora do Prémio 
Internacional Fox Music Awards USA 2014 
(melhor intérprete de Lyric Fusion), que tem 
participado noutras iniciativas do Grupo, 
prontificou-se de imediato a colaborar neste 

evento com uma atuação muito peculiar: “Apresento um 
novo formato de espetáculo que estou a lançar e por 
isso é uma estreia – Diva Rock, uma fusão de lírico com 
rock – com a minha banda e um quarteto de cordas e 
interpretamos ‘The Show Must Go On’, dos Queen, e o 
‘Uprising’, dos Muse.” A cantora está “entusiasmada e 
confiante que este é um espetáculo diferente”, apesar do 
público estar “habituado a que Liza Veiga faça uma fusão 
do lírico com outros géneros, portanto vão aceitar muito 
bem. A partir do momento que vão estar em palco uma 
banda de rock e um quarteto clássico é uma fusão no 
seu todo e é aí que reside a piada desta atuação”. 

Depois de ter assistido na plateia à última gala efetuada 
pelo Grupo, desta vez Liza sobe ao palco: “Faz parte de 
todos nós contribuirmos para com a sociedade quando 
temos possibilidades e algo para dar. É extremamente 
importante e tenho de louvar o convite que me fizeram 
e louvar também os Conselheiros da Visão por todas as 
causas que têm abraçado e tudo o que têm feito para 
com a nossa sociedade.”

Por demais habituada a duetos, depois de ter estado 
durante oito anos na Alemanha em palco com “O Fantasma 
da Ópera”, Liza encerra o espetáculo protagonizando 
com Fernando Pereira “um dueto já muito conhecido, 
mas faço questão que todos se levantem e brindemos 
aos Conselheiros da Visão com ‘O Brinde’, da ópera ‘La 
Traviata’, de Verdi”.

Veiga

A
lguns dos artistas que têm vindo a apoiar o as 
Ópticas Conselheiros da Visão nas inúmeras 
iniciativas criadas para ajudar as entidades 
ou as pessoas que procuram apoio prestaram 
mais uma vez o seu auxílio, fazendo aquilo que 

melhor sabem – apresentar, representar ou cantar – de 
forma filantrópica.
Todos eles criaram uma frase que tem que ver com a causa 

“Olhe por si… juntos na luta contra o cancro da mama”, 
que foi impressa em T-shirts que podiam ser adquiridas no 
fim da Gala e autografadas pelos respetivos autores.
Entretanto, os artistas que participaram na Gala fizeram 
uma antevisão à “Saúde à Vista” do apoio prestado aos 
Conselheiros da Visão e do que esperavam fosse a sua 
participação no espetáculo.  

Faz parte de todos nós 
contribuirmos para com 
a sociedade…



SAÚDE À VISTA

88

Maya

“J
untamente com o Vítor de Sousa e 
a Sara Aleixo, sou apresentadora, já 
que é esta a única maneira que tenho 
de dar o meu contributo em palco.” 
Quanto a esta faceta do Grupo, Maya 

considera que “os Conselheiros da Visão têm tido uma 
responsabilidade social muitíssimo importante e esta 
ação especificamente, que tem que ver com o cancro 
da mama, diz-me muito, porque sou filha de uma mãe 
mastectomizada, felizmente com 94 anos, portanto uma 
vencedora. E, como nunca tinha tido disponibilidade de 
tempo para participar, apesar dos inúmeros convites, há 
um momento para tudo e desta vez eu posso, desta vez 
disse que sim. Tenho estado sempre atenta e colaborado 
do ponto de vista emocional, mas agora desta vez estou 
de corpo inteiro.”

Desta vez de 
corpo inteiro
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Ana

Os Conselheiros 
da Visão têm 
apoiado a cultura 
portuguesa, 
passando pelo 
teatro e música

A 
cantora que sempre tem apoiado as 
Ópticas Conselheiros da Visão marcou mais 
uma vez presença a “cantar temas que 
foram êxito e outros mais recentes que 
também são bem-sucedidos junto do 

público, como algumas baladas e um tema latino”.

Para a intérprete de êxitos como “Filha do Vento”, 
“Quando a Rádio Toca” e “Um Segredo que Não Vi”, 
“os Conselheiros da Visão, ao longo destes cinco 
anos, têm desenvolvido um excelente trabalho, 
direi mesmo fabuloso, ao apoiarem a causa ‘Olhe 
por Si… Juntos na luta contra o cancro da mama’ 
e outras que certamente se seguirão. Também 
não esquecendo que os Conselheiros da Visão 
têm apoiado a cultura portuguesa, passando pelo 
teatro e a música. Da minha parte têm todo o meu 
apoio e aqui estou eu com a minha presença e voz 
sempre a defender esta e outras causas solidárias, 
juntamente com toda esta grande equipa que são os 
Conselheiros da Visão”.
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Luísa
Amaro

A 
guitarrista Luísa Amaro, discípula 
e companheira do saudoso Carlos 
Paredes, enche a sala com os 
acordes da guitarra clássica em que 
é exímia intérprete. Também ela quis 

de imediato dar o seu contributo, até porque “já 
conheço a Associação As Amigas do Peito 
com quem tenho colaborado algumas vezes. 
O que eu posso dizer é aquilo que sempre 
senti, primeiro, é uma grande comoção, porque 
nós percebemos que há uma luta constante 
a favor da vida e que se tem conseguido e 
isso para mim é sempre muito comovente e é 
sempre uma força que é transmitida, porque 
nós também não sabemos se amanhã não 
precisaremos do apoio delas. Portanto, é 
sempre com esse sentimento de uma grande comoção 
que eu participo”. 

E a sua participação passa, inevitavelmente, por dedilhar 
como só ela a sua guitarra: “Toco uma peça a solo do 
Carlos Paredes, que é uma espécie de hino à vida e que 
acho muito apropriada. E depois é a minha participação 
com o Vítor de Sousa, em que eu mais ou menos  tento 
pontuar o que ele através dos textos dos poemas que 
escolhe eu acho esteja mais adaptado à voz e também 

eu apoio a voz.”
Luísa acha a responsabilidade social 
protagonizada pelo Grupo “um ato 
extraordinário. Primeiro, é uma atitude 
que já presenciei, que surgiu de boa 
vontade e quando isso acontece tudo 
muda e é de louvar. Como no caso 
da visão, a que tem de se prestar 
muita atenção, também no do cancro 
da mama, o problema pode existir, 
mas se a pessoa não tiver essa 
atenção de olhar para si, pode não 
conseguir ultrapassá-lo. E esta é uma 
maneira também muito interessante 
de chamar a atenção para este 
problema, até porque podiam ficar 

fechados somente no da visão, como tantas empresas. 
De repente, há alguém, uma entidade, que diz, atenção!, 
temos de olhar para o todo. Tenho a impressão que 
mesmo os clientes de toda a empresa acabam por 
ficar atentos ao outro lado, talvez mais interno e mais 
complicado de um problema que pode ser muito grave, 
assim como os problemas da visão. Esta chamada de 
atenção é muito importante e vem de quem sabe do que 
está a falar, portanto, tudo faz sentido”.

Tudo faz 
sentido
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Vieira
Este tipo de 
ações são 
superimportantes 
para a nossa 
sociedade

P
ara o cantor “é um prazer enorme estar 
envolvido com os Conselheiros da Visão nesta 
causa e poder ajudar as pessoas que passaram 
dificuldades e também alertar a sociedade para 
essas causas e vejo-me envolvido em várias, 

felizmente, tenho esse prazer. Nesta gala em concreto, 
a minha participação é singela. Com algumas músicas 
tento fazer aquilo que melhor sei, que é cantar, e faço 
um pouco de animação àqueles que se atrevem a 
contribuir também para esta causa e que, por um valor 
simbólico, desfrutam de uma noite diferente. Espero 
que toda a gente se sinta realizada por poder ajudar, 
contribuir e desfrutar de uma noite magnífica”.

Edmundo considera, “de uma forma geral, este tipo 
de ações superimportantes para a nossa sociedade, 
porque num mundo onde tanta gente precisa somos 
nós que temos a responsabilidade de passar a 
mensagem ao público em geral e através destas 
grandes empresas, como os Conselheiros da Visão, 
é uma plataforma gigante para podermos oferecer a 
nossa arte em prol daqueles que mais precisam. Então 
sem dúvida alguma que tanto os Conselheiros da Visão 
como outras plataformas de outras empresas que 
abraçam este tipo de causas, acho superimportante 
para essas pessoas que precisam”.

Edmundo
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A 
apresentadora de um programa de 
entretenimento na Sporting TV mantém o mesmo 
papel nesta gala, ou seja, “a minha pequena 
participação é apresentar a gala e ajudar em 
tudo o que puder a nível da divulgação, de 

convidar pessoas e amigos que apoiam estas causas. 
Eu própria contribuo e ajudo esta causa, 
porque isto não é só chamar os outros, 
também devemos dar o exemplo. E 
por vários motivos. Já tive pessoas 
próximas que passaram por problemas 
como o cancro da mama ou que ainda 
lutam e mais do que nunca – sempre 
apoiei – estou nesta causa para ajudar, 
para divulgar e para desmistificar esta 
doença. Sinceramente, o cancro ao 
pé da doença de Alzheimer não é a 
morte. A Alzheimer sim, a pessoa deixa 
de recordar o que era, deixa de saber 
quem é a pessoa que está à sua frente 
e não sabe que vai morrer e não se 
consegue despedir. No caso do cancro, 
cada vez mais a superação é uma 
constante e, graças a estas galas, a estes momentos de 
solidariedade, a todas as pessoas e aos portugueses 
que hoje em dia já não vemos o cancro como sendo só 
uma coisa má; vamos tentar agarrar nisto e transformar 

numa coisa boa. Porque existe tanta coisa má que 
podemos ir buscar as boas e não nos fixarmos só no 
que é mau, que é o que muitas pessoas têm a tendência, 
que é normal, perante o que estão a viver, as emoções… 
envolvem-se demasiado e depois não sabem viver, 
olhar para o problema de outra maneira. Esta causa 

é um gesto, é mais uma ação em que 
tive todo o gosto de colaborar e espero 
que todos os portugueses ouçam o 
seu coração, porque hoje não é mas 
amanhã pode ser. Vamos lutar e unir-
nos todos por esta e por outras causas”. 

“A responsabilidade das Ópticas 
Conselheiros da Visão enquanto 
empresa é fundamental, porque sem 
eles haveria muitos mistérios ainda 
no ar, dúvidas, faltas de auto-estima 
que estas doentes de cancro da mama 
têm, porque não dão o passo para se 
juntarem a estes grupos de pessoas, 
para abrirem outros horizontes, 
receberem outras energias de pessoas 

que já viveram os problemas e estão aptas para ajudar 
os outros, dar apoio e estimular quem precisa.”

Vamos lutar e 
unir-nos todos 
por esta e por 
outras causas

Sara
Aleixo
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Fernando
Pereira

A
rtista completo – ele canta, ele dança, ele 
representa, ele imita como ninguém… - vai ser 
igual a ele próprio: “Vou participar com três ou 
quatro canções dando o meu melhor, aquilo 
que for possível, porque a causa é nobre e 

merece da nossa parte esse mesmo empenho e essa 
aplicação.”

Em relação a estes eventos, Fernando Pereira acha 
que “é uma boa forma não só de ajudar mas 
também das empresas e as marcas assumirem a 
sua responsabilidade social. No fundo acaba por ser 
benéfico para todos, para o público que assiste a 
um bom espetáculo, para os Conselheiros da Visão 
que colocam de alguma forma a sua marca no mapa 
da cultura, do espetáculo e da solidariedade; neste 

caso, estão a exercer um trabalho importante de 
responsabilidade social e dão também oportunidade 
de alguma forma a que os artistas possam participar 
e dar um pouco de si em todo este processo. Acho 
que a solidariedade, mais até do que a caridadezinha, 
é absolutamente essencial, não é prática que se deva 
ter de vez em quando, é algo que deve fazer parte do 
nosso ADN e do dia-a-dia. Para mim, é mais do que uma 
devoção, é mesmo uma obrigação”.

“O cancro é infelizmente uma doença que começa cada 
vez mais a fazer parte do quotidiano de todos nós. Não 
conheço ninguém que não tenha tido ou não tenha 
um familiar ou um amigo que não tenha já passado 
por isso. De uma outra forma, alguns com um fim mais 
triste, outros com um final feliz, mas é de facto um 
fenómeno para o qual a Humanidade tem de se virar 

com muita atenção ou tem de ter uma preocupação 
constante, tem que apoiar com muita força e de uma 
maneira muito eficaz, porque é muito difícil combater 
esta doença, que exige recursos financeiros enormes 
por parte dos doentes e dos familiares. E há o outro 
lado, o lado da família e dos amigos, que também 
sofrem e vêem a sua vida tragicamente alterada quando 
esta doença surge. Portanto, é um fenómeno tão 
complexo e de tal maneira trágico na vida das pessoas 
que julgo que todos nós temos um pouco a obrigação 
de ajudar e colaborar na medida do possível, porque 
nunca sabemos quando nos pode também bater à 
porta.”

“Acho muito positivas todas as ações. Os críticos 
poderão dizer ‘ah fazem porque estão a promover-se’, 
bom, mas as pessoas se fazem é porque fazem, se não 
fazem é porque não fazem. Acho sinceramente que se 
metade das empresas em Portugal tivessem a atitude 
e a abordagem que os Conselheiros da Visão têm em 
relação a esta e a outras causas o mundo seguramente 
estaria muito melhor. Portanto, deixem-se lá de invejas, 
de maledicências e de conceções idiotas e vejam aquilo 
que é essencial – as pessoas preocupam-se muito 
com o acessório – mas o essencial aqui é que existem 
empresas, pessoas e artistas que colocam os seus 
contactos, as suas relações e o seu serviço ao serviço 
de quem precisa e isso é extremamente louvável.”

A solidariedade, 
mais até do que 
a caridadezinha, 
é absolutamente 
essencial



SAÚDE À VISTA

94

Mónica
Sintra

D
epois de em 1998 ter lançado o álbum “Afinal 
Havia Outra”, que atingiu a Platina, assim 
como o que se lhe seguiria – “Na Minha Cama 
com Ela” –, em 2006 grava “À Espera de Ti”, 
que classifica como um ponto de viragem 

na sua vida: “Um crescimento pessoal, mas acima de 
tudo profissional.” Como referência que é na música 
portuguesa, Mónica tem um tema que é de alguma forma 
uma homenagem às mulheres – “Mais Mulher”: “Não 
podemos esquecer que esta Gala Solidária está focada 
numa patologia que muito afeta a mulher na sua auto-
estima. Devolver a esperança e fazer a mulher aceitar-
se com os efeitos dos tratamentos, principalmente a 
perda do cabelo, é uma das prioridades desta causa.” 
E no que respeita nomeadamente à ação solidária 

“Olhe Por Si… Juntos na luta contra o cancro da mama” 
protagonizada pelas Ópticas Conselheiros da Visão, “acho 
que além de sensibilizar o público em geral, aproxima 
as pessoas da causa, faz-nos refletir e pensar ‘e se 
fosse comigo?’. Este é um exercício que nem sempre 
fazemos, pois ninguém gosta de pensar em algo menos 
bom, mas a realidade é que acontece cada vez mais e é 
preciso sermos alertados e informados para estarmos 
preparados para tudo.” Sobre o Grupo, a cantora refere 
com emoção: “Talvez seja das empresas que conheço 
que maior contribuição social faz. É gratificante ver que 
as Ópticas Conselheiros da Visão se preocupam com 
causas tão nobres e chegam até às pessoas não só com 
estas iniciativas como as da Gala Solidária mas também 
no seu dia-a-dia nas suas lojas.”

É gratificante ver 
que as Ópticas 
Conselheiros da Visão 
se preocupam com 
causas tão nobres
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Vítor
de Sousa

Gosto de 
conversar com 
as pessoas

O 
ator tem dois papéis nesta gala, o de 
apresentador, juntamente com Maya e Sara 
Aleixo, e o de dizedor, dizendo como só ele 
sabe, alguns dos seus poemas preferidos, 
ao som da guitarra dedilhada por Luísa 

Amaro. E sobre esta gala, Vítor de Sousa comentou, em 
entrevista à revista “Saúde à Vista”, do Grupo de Ópticas 
Conselheiros da Visão, que “as minhas expetativas 
são que a sala esteja cheia! (ndr: e esteve mesmo) 
Apresentar uma gala não tem nada de transcendente, 
é dizer o nome das pessoas que vão cantar ou que 
vão fazer outra habilidade qualquer, estar bem-
disposto, conversar com as pessoas - e eu gosto de 
conversar com as pessoas - e como tenho a minha 
querida Luísa Amaro em palco, não resisto à tentação 
de com ela dizer um textinho ou dois no magnífico 
salão nobre preto e prata. Às vezes é preciso 
improvisar, porque a pessoa que se chama ao palco 
ainda não está pronta e a isso chamamos ‘encher 
chouriços’… o que faço com alegria” (risos).
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EMBAIXADORAS DA 
SOLIDARIEDADE

Missão Cumprida

A
s duas artistas que tão bem desempenharam 
o papel de embaixadoras da causa solidária 
“Olhe por Si… Juntos na luta contra o cancro 
da mama”, sempre prontas a responder a todas 
as solicitações  das Ópticas Conselheiros da 

Visão, estão mais uma vez presentes para testemunharem 
o apreço que todos lhes dispensam pela partilha e pelo 
serviço público que também elas concedem à sociedade 
portuguesa.   

Assim, Rita Ribeiro está “presente com muito prazer 
em mais uma gala dos Conselheiros da Visão porque 
somos amigos do coração! Rima e é verdade! Desta 
vez não atuo mas aplaudo os meus colegas e desfruto 

desta ‘família’! Acho fantástico e imprescindível 
haver iniciativas destas, estamos todos ligados e 
dar e receber é exatamente a mesma coisa! Todos 
somos responsáveis por tudo o que nos rodeia e os 
Conselheiros são um exemplo duma empresa que assim 
pensa e assim põe em prática. Grata, Conselheiros da 
Visão!”

Simone de Oliveira também marca presença “em nome 
dos meus amigos dos Conselheiros da Visão para de 
alguma forma partilhar as minhas histórias com as 
histórias das pessoas e sobretudo agradecer a toda a 
gente que é capaz de estar viva!”.

F
oi apoteoticamente que os 
Conselheiros da Visão culminaram 
a campanha “Olhe por Si… Juntos 
na luta contra o cancro da mama”, 
inserida na responsabilidade social 

do Grupo, com uma Gala Solidária que 
esgotou o Salão Preto e Prata do Casino 
Estoril.

Os artistas que colaboraram 
filantropicamente deram, sem dúvida 
alguma, o seu melhor, elevando o 
espetáculo, apresentado por Maya, Vítor 
de Sousa e Sara Aleixo, a uma fasquia 
insuperável.

Após o visionamento do filme sobre as 
iniciativas perpetradas em prol da causa 
social dirigida às mulheres com cancro da 
mama e nomeadamente, a inauguração 
da sede da Associação As Amigas do 
Peito, a quem, foi direccionado o apoio 
dos Conselheiros da Visão em varias 
iniciativas realizadas pela Associação, as 
embaixadoras Simone de Oliveira e Rita 
Ribeiro prestaram um curto depoimento 
sobre a sua própria experiência ao longo 
do período em que desenvolveram o seu 
papel como representantes da causa.

Simone, uma inspiração para muitas 
mulheres, considera-se uma doente 
oncológica com “sorte de estar viva e 
que essa sorte se espalhe por todas as 
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mulheres do mundo e em especial pelas do meu País”.

Rita, uma atriz muito versátil e querida de todo o público, 
afirmou que é “com afeto, que é aquilo que levamos 
desta passagem pela vida” e apelou à alegria de viver 
com a saudação “Viva a vida!”.

Maya referiu a importância de “divulgar a mensagem e a 
importância de marcar presença nestas iniciativas”.

A dra. Emília Vieira, presidente da Associação As Amigas 
do Peito, subiu ao palco para agradecer aos Conselheiros 
da Visão estarem na luta contra o cancro, considerando o 
relacionamento entre a Associação e o Grupo frutuoso. A 
cirurgiã agradeceu também 
a todos os que com a sua 
humanidade ajudam as 
mulheres com cancro da 
mama.

Depois do jantar, a dra. 
Emília tomou de novo a 
palavra para apresentar 
a Associação de que 
é presidente e que 
desempenha múltiplas 
funções, como acompanhar 
mulheres dos PALOP, 
prestar aconselhamento 
jurídico, psicológico, 
dietético, desenvolver 
terapias complementares, 
ensinar a fazer o auto-
exame, organizar palestras 
informativas, realizar chás 
mensais com temas do 
interesse das mulheres com 
cancro, worshops de beleza, 
estimular a auto-estima e a 
deteção precoce para travar a doença.

São de Rafael Claro da Silva, o presidente dos 
Conselheiros da Visão, as palavras pertinentes com que 
deu por finda esta missão:
“O cancro da mama só nos toca quando nós o 
sentimos na nossa pele ou dos nossos familiares; até lá 
assobiamos para o lado… Pensem nisso. 

Tenho de agradecer a todos, às nossas embaixadoras, 
por darem o seu prestígio a esta causa, a todos os 
convidados, sem eles nada desta festa era possível e, 
claro, aos meus colegas e amigos.” Citando o pensador 
Albert Clarke, “nas nossas vidas diárias, devemos ver 

que não é a felicidade que nos faz agradecidos, mas 
a gratidão que nos faz felizes”, o presidente do grupo 
afirmou: “A primeira palavra que lhes posso dirigir é 
de gratidão e com essa gratidão nós conseguimos ser 
felizes. Muito nos congratulamos pela vossa presença, 
pois sem ela não conseguiríamos realizar as obras que 
tínhamos definido. Portanto, cada um dos empresários 
que constituem as 200 ópticas Conselheiros da Visão 
estão imensamente gratos por esta vossa contribuição 
para o nosso sucesso, para o nosso crescimento e para 
a nossa evolução e a capacidade de fazer também estas 
obras, porque sem vós, nada disto era possível. Por 
isso, esta vossa magnífica presença na Gala Solidária 
das ópticas Conselheiros da Visão são gestos de 

carinho, de atenção e de 
gentileza que nos fazem 
perceber como algumas 
coisas são fáceis, são 
ações bem-vindas, que 
obviamente são pequenas 
num universo tão grande, 
mas que são fundamentais 
para tornarmos o mundo 
um pouco melhor. Este 
é o momento do epílogo 
da causa solidária que as 
ópticas Conselheiros da 
Visão têm desenvolvido, a 
que demos o nome ‘Olhe 
por Si… Juntos na luta 
contra o cancro da mama’ e 
que tinha vários objetivos. 
Esta é uma causa que 
estará sempre inacabada e 
merecerá sempre a atenção 
das ópticas Conselheiros 
da Visão. São muitas 
vontades conjugadas que 
permitiram concretizar este 

espetáculo, que tem como finalidade devolver a auto-
estima a muitas mulheres, sensibilizar a população e 
a nossa sociedade que existe uma patologia mas que 
é curável e esse é o principal objetivo porque nós nos 
reunimos aqui nesta sala.”

Este foi também o momento nobre para lançar a próxima 
ação solidária das Ópticas Conselheiros da Visão, agora 
na área da saúde ocular, atuando na prevenção, com 
realização de rastreios - retinografia - de uma das maiores 
causas de cegueira evitável existente no mundo ocidental, 
a retinopatia diabética, e o novo lema será “PREVINA A 
RETINOPATIA DIABÉTICA... OLHE POR SI!”
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ARTISTAS 

SOLIDÁRIOS
T

odos quantos assistiram ao espetáculo - 
proporcionado pela jovem promissora fadista 
Joana Carvalhas, de 13 anos, Luísa Amaro, 
dedilhando a sua guitarra enquanto Vítor de 
Sousa dizia poemas de Sofia de Mello Breyner 

e Rosa Lobato de Faria, Mónica Sintra, Edmundo Vieira 
e a sua banda, Ana e a sua bailarina Vanessa Silva, aos 
desfiles de óculos das marcas exclusivas Conselheiros 
da Visão pelas crianças da Colónia Balnear de O Século 
e pelos jovens modelos da Miss Look de Glamour, ao 
emocionante desfile protagonizado pelas guerreiras, 
mulheres que lutam contra o cancro, vestidas mais uma vez 
por Nuno Vidigal, à portentosa voz da cantora lírica Liza 
Veiga, ao inconfundível Fernando Pereira – aplaudiram de 
pé os artistas que tão bem contribuíram filantropicamente 
com a sua arte para uma noite em que a palavra 
solidariedade a todos uniu.

O sentimento de todos quantos constituem os Conselheiros 

da Visão é que esta foi uma missão cumprida mas 
inacabada porque estarão sempre disponíveis para ajudar 
esta e todas as causas relacionadas com o cancro.

Mesmo ainda antes de ter início o evento, “Saúde à Vista” 
quis avaliar as expetativas de participantes, convidados 
e público em geral e ficou com a impressão que todos 
esperavam que o objetivo para que esta Gala Solidária foi 
organizada fosse superiormente atingido. Não só a nível 
material mas sobretudo que as mentalidades de quem 
sofre com a doença, os que rodeiam os pacientes, os que 
deles cuidam e todos de uma maneira geral tivessem sido 
despertadas no sentido de desmistificar os tabus que 
envolvem a palavra cancro. Só o facto de falar abertamente 
sobre a doença alivia o espírito de quem com ela lida e 
esta é uma sensação vivida por todas as guerreiras que 
participaram nesta iniciativa e que constituem um exemplo 
para todas as mulheres, doentes ou não.
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O 
costureiro que tem acompanhado todas as 
iniciativas organizadas pela amiga Paula 
Patuxa Lopes, também ela uma guerreira 
em todos os sentidos, está sempre de 
parabéns, porque é ele que com a sua arte 

e solidariedade deixa as guerreiras deslumbrantes, 
eleva-lhes a auto-estima e transmite-lhes a confiança que 
necessitam para pisarem a passarela.
Para Nuno Vidigal, as expetativas estavam “muito acima 
daquilo que eu previa. As moças estão extremamente 
calmas, mas também já não é a primeira vez que 
desfilam, à exceção de uma ou duas. Estão confiantes, 
consegui pô-las à vontade e o facto de se sentirem 
lindas, sentirem-se mulheres e muitas a realizarem 
o sonho de se vestirem de noivas dá uma expetativa 
ainda maior pela felicidade que me transmitem a nível 
do olhar e que é tanta que, tenho a certeza, vai ser 
bastante emocionante”.

Habituado a vestir mulheres, todas elas diferentes, 
considera que “qualquer cliente é sempre um desafio, 
porque não há dois corpos iguais e estas mulheres 
são muito marcadas pelas circunstâncias da vida, a 
nível do cancro. Estamos a lidar com mulheres todas 
elas mutiladas, com cicatrizes, sem um peito ou sem 
os dois, uns já reconstruídos, outros em fase de 
reconstrução… e as emoções são muito fortes!”.

Não tem um cuidado diferente a lidar com estas mulheres, 
porque “todas as mulheres são mulheres, todas elas 
não podem ser tratadas de maneiras diferentes por 
terem o problema – são mulheres! O meu desafio 
como costureiro é única e exclusivamente fazê-las 
sentir mulheres independentemente de terem peito 
ou não, terem uma cicatriz ou não, terem cabelo ou 
não – elas são mulheres e a nossa função é fazer com 
que se sintam como todas as mulheres - ainda mais 
mulheres quando desfilam”.

Para Nuno Vidigal, este tipo de eventos “mexe mais 
connosco que estamos a fazer produção, a nível 
de sentimentos, principalmente quem passa por 
situações destas ou semelhantes… Tenho um caso 
próximo não maligno, felizmente, mas não de cancro 
de mama…”.
“Qualquer ser humano deverá ser sensível a esta 
causa, porque nós homens por vezes esquecemo-nos 
que podemos ter cancro de mama, que não é uma 
doença exclusivamente da mulher. O homem também 
sofre de cancro de mama, só que muita gente não 
tem a noção disso. É pena não se fazerem mais galas 
deste género e é lamentável muita gente fazê-las 
para se aproveitar do mal dos outros. Nestas galas 
dos Conselheiros da Visão estou sempre presente, 
convidam-me e faço questão de estar presente, porque 
confio no projeto deles. Convidam-me para muitas 
galas que eu recuso na hora!”.

Nuno
Vidigal

É pena não se 
fazerem mais 
galas deste 
género



SAÚDE À VISTA

100

A
migos inseparáveis de há uns anos a esta 
parte, Nuno Guerreiro e Patuxa estão sempre 
presentes nos espetáculos um do outro e o 
cantor expressou o que lhe vai na alma quanto 
à importância das galas solidárias. “Acho que 

são muito importantes. Seja de que forma for o assunto 
é falado, enfrentado, pensado e acaba-se mesmo por 
ajudar, porque há sempre algum dinheiro angariado, 
hipótese de arranjar alguns sponsors ou algumas 

marcas para ajudar a causa e principalmente faz com 
que se pense na doença com muito respeito e muita 
atenção que é o mais importante.”

Quanto à responsabilidade social protagonizada pelos 
Conselheiros da Visão, o artista é perentório: “Têm feito 
muita coisa e continuam a fazer e acho que é uma das 
empresas que mais fazem pela doença, que mais têm 
ajudado principalmente com o facto da popularidade 
destas galas ter vindo a crescer e angariado cada vez 

mais fundos. Por ser uma empresa já muito conhecida 
não teria esta necessidade mas no entanto estão 
sempre de braços abertos para estas causas e isso é de 
louvar.”

Nuno também está sempre pronto a ajudar, “claro! Ainda 
há pouco tempo estive na Gala Sem Preconceito, da 
minha amiga Patuxa, onde cantei e, possivelmente, 
por que não para o ano não estarei aqui também ou 

noutro sítio a dar a minha 
voz por uma causa tão 
nobre?... Porque é mesmo 
muito importante que se dê 
a conhecer e que cada vez 
haja mais respeito e uma 
maior atenção a esta doença 
e ao cancro em geral”.

PATUXA - As expetativas de 
Patuxa para a Gala Solidária 
dos Conselheiros da Visão, 
depois da sua Gala Sem 
Preconceito ter-se revelado um 
sucesso, “são iguais. Tudo 
o que seja relacionado com 
este tipo de doença eu dou 
sempre o meu melhor e as 
outras guerreiras também. 

Hoje tenho uma equipa totalmente renovada em palco, 
de mulheres novas”…

E porquê? é a pergunta que se impõe.
NUNO – “Porque têm tido mais coragem de enfrentar 
a sua própria doença perante os outros. Já tenho 
ouvido dizer ‘lá vão elas desfilar outra vez’ e pensei 
para mim, mas estas pessoas não têm mesmo noção 
nem consciência, porque a questão não é desfilar, é as 
pessoas sentirem-se confortáveis, porque quem não 

Nuno
Paula

Guerreiro

Patuxa Lopes
e
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Estão sempre 
de braços 
abertos para 
estas causas 
e isso é de 
louvar

Esta é uma causa que 
merece ser bem apoiada

tem a doença não imagina o que as pessoas passam, 
quanto custa enfrentar. Psicologicamente é muito forte e 
afeta tanto as pessoas e isto é uma forma tão grandiosa 
de lhes dar força! Porque ninguém está safo e se se 
venceu uma primeira vez não quer dizer que a doença 
não volte e isto é uma forma das pessoas irem lutando, 
tendo um bem-estar porque psicologicamente isto é 
muito bom e dá-lhes força para vencer e o trabalho da 
Paula tem sido de louvar, porque ela tem lutado muito, 
por ela e pelos outros.”

PATUXA – “Umas vêem os desfiles das outras e depois 
também vêm pedir-me para desfilar.”

NUNO – “Elas querem desfilar e assumem para elas 
mesmas a doença de uma forma positiva. A doença já 
por si é algo muito forte mas encará-la: já que aconteceu 
vamos lá lutar para vencer.”

PATUXA – “As ‘minhas’ guerreiras, hoje, vão deixar cair o 
preconceito, ou seja, vão assumir a doença como ela é, 
sem tabus e sem medo de dizer cancro.”

Helena
Frias

O 
Salão Preto e Prata do 
Casino Estoril encheu-se da 
esperança de mulheres que 
sofreram ou sofrem ainda da 
doença. Elas melhor do que 

ninguém sentem como é importante todo 
o apoio que se possa prestar. “Vai ser 
uma bonita gala, de certeza absoluta, até 
porque participa o meu amigo Fernando 
Pereira (risos) e fico feliz também 
porque estão a homenagear uma grande 
senhora e a ajudar uma grande causa – 
sou paciente da dra. Emília Vieira porque 
também tenho cancro de mama. Esta é 
uma causa que merece ser bem apoiada. 
Todas as campanhas que tenham como 
finalidade ajudar doentes são sempre 
bem-vindas.”
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“S
aúde à Vista” ao falar com o público 
em geral, constatou que todos estão 
sensibilizados para a causa, Celina Baptista 
é uma das presentes na gala, como muitas 
outras pessoas que têm, ou tiveram um 

familiar ou um amigo que passou ou está a 
passar por momentos de angústia devido à 
doença.

“Tomei conhecimento da realização 
desta gala através de uma amiga, que 
infelizmente está a passar por uma 
fase de grande angústia devido ao 
aparecimento de um caroço na mama. 
Está à espera dos resultados da biopsia 
e tanto assim é que, à última hora, não 

quis vir e pediu-me para acompanhar a irmã. Ainda 
lhe fiz ver que por vezes encarar é a melhor solução, 
mas ela mostrou-se irredutível. Acho o trabalho que 
as empresas fazem neste campo da responsabilidade 
social é muito meritório e digno, porque quem ajuda 

merece ser ajudado, formando-se assim 
uma corrente de solidariedade que pode 
mover montanhas. Os Conselheiros 
da Visão deitam cartas nesta área e 
são dignos do nosso apreço porque 
se empenham em auxiliar a nossa 
sociedade e quem mais precisa. O 
espetáculo foi muito bom porque os 
artistas são de excelente qualidade e 
deram com certeza o seu melhor em prol 
desta Gala. E que venham mais!”. 

Quem ajuda 
merece ser 
ajudado

Lisete
Batista

M
uitos clientes das lojas Conselheiros da Visão participaram nesta gala prestando apoio com a sua presença. 
Foi o caso de Lisete e do marido. “Vim a esta gala porque tenho alguma afinidade com a D. Ana (Silva) 
e o Sr. Fernando (Silva) da óptica da Charneca de Caparica e aderi. Acho muito importante todos nós 
colaborarmos e ajudarmos porque é uma situação a que todos nós estamos sujeitos. De certeza que vai 
correr tudo muito bem.”
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A
ngelina Carmo é sócia fundadora da 
Associação As Amigas do Peito do Hospital 
de Santa Maria e diz-nos com emoção “era 
minha obrigação e dever estar aqui presente. 
Dever como sócia fundadora e dever perante 

As Amigas do Peito, porque merecem tudo o que nós 
possamos dar: seja aquilo que for, ou pouco ou muito. 
Não sou doente oncológica mas a minha mãe foi. O 
facto de ser sócia fundadora tem dois fundamentos - é 
uma homenagem à minha mãe, que também fez uma 

mastectomia a um dos seios, cujo tumor felizmente era 
benigno; em segundo lugar, porque acho que é uma 
causa que é de todas nós. Acho que a responsabilidade 
social deste grupo de ópticos é maravilhosa e estão 
mesmo à altura destas iniciativas. Por isso devem 
continuar e estamos imensamente gratos por estas 
iniciativas, através das quais devemos considerar e 
continuar a apoiar e devemos participar em tudo o que 
os Conselheiros da Visão fizerem em prol desta e de 
outras associações.”

Vera
Canelas

Acho muito importante 
todos nós colaborarmos

V
era é uma das guerreiras que já participaram em 
muitas iniciativas do género desfilando sempre 
em prol da luta contra o cancro. É uma mulher 
alegre e bem-disposta e o que ela espera é, 
“acima de tudo, divertirmo-nos e passarmos 

uma mensagem muito positiva. Apesar do diagnóstico 
de cancro há vida, há beleza e há esperança. Sinto 
quando desfilo uma grande paz interior e a amizade e os 
fortes laços que nos unem, isso é o mais importante de 
tudo. Sentimo-nos vitoriosas e vencedoras.”

Sentimo-nos 
vitoriosas e vencedoras
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Adelaide

Richardson

de Sousa

Tracy

“A
chamos estas iniciativas muito 
importantes porque a ajuda que 
estas associações recebem é 
insuficiente para as atividades que 
têm, principalmente as associações 

que já têm muito trabalho feito e têm de o continuar a 
fazer porque há uma quantidade de gente que depende 
dessas atividades, dessa ação que têm no terreno, 
como é o caso de As Amigas do Peito. Portanto, para 
elas continuarem tem de haver 
forçosamente gente que se junte à 
sua volta e que as ajude a continuar, 
em termos financeiros e não só. A 
divulgação do trabalho que fazem 
também é muito importante e o 
reconhecimento que têm recebido 
é notório, mas não é ainda o que 
é necessário, porque infelizmente 
os números do cancro têm vindo a 
aumentar de ano para ano e muito 
especificamente no que respeita 
ao cancro de mama continua a ser 
preciso fazer muito. Não só o apoio às 
mulheres a quem já foi diagnosticado 
cancro de mama mas também na 
própria divulgação dos rastreios, da 
prevenção primária, todas as coisas 
que possamos fazer mesmo se 
nunca chegarmos a ter cancro de mama. Neste caso 
a responsabilidade social das empresas tem um peso 
muito grande e os Conselheiros da Visão têm estado 
ativos nessa área, de há muitos anos para cá, e portanto 
é no caso de cancro de mama e agora em relação à 
retinopatia diabética é sempre preciso continuar a 
investir, a contribuir, a dar aquilo que temos para que as 
pessoas que estão à nossa volta direta ou indiretamente 
possam ser ajudadas a ter uma vida mais saudável, 

mas principalmente com mais apoio, porque de facto 
a saúde pode faltar a qualquer momento da nossa 
vida, mas se nós formos devidamente apoiados, não 
só em termos médicos mas em teremos emocionais, 
o fardo não será tão pesado. O cancro está a perder 
essa carga extremamente negativa e pesada que 
fazia com que as pessoas nem sequer utilizassem a 
palavra. Assim, a pouco e pouco, um passinho de cada 
vez vamos conseguir desconstruir o bicho e torná-

lo mais real sem tirar a gravidade 
que tem mas para que as pessoas 
de facto percebem que os avanços 
médicos e tecnológicos já são muito 
grandes nesta área, há dinheiro para 
a investigação que tem dado estes 
frutos e portanto especificamente 
em relação ao cancro de mama as 
notícias são muito boas porque 
Portugal está na linha da frente, 
nas áreas de investigação e de 
tratamento. Para além disso temos, 
independentemente de termos 
mais casos de cancro em geral, 
também as taxas de sucesso mais 
altas da Europa e isso é uma coisa 
com que nos devemos congratular 
e felicitarmos uns aos outros por 
termos chegado a esse ponto. Temos 

gente muito boa a trabalhar ativamente nos centros de 
investigação, nos hospitais públicos e privados. Todos 
aqueles que estão envolvidos na área da oncologia 
estão muito motivados e acho que as notícias são 
cada vez melhores, independentemente de vermos de 
facto mais casos de cancro de ano para ano, mas o 
prognóstico vai melhorando igualmente e isso também 
nos deve animar e perseverar a continuar e a não ter 
medo de vigiar a nossa saúde.”

Os 
Conselheiros 
da Visão têm 
estado ativos 
nessa área
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Emília
Vieira

Todos juntos 
temos muito 
mais peso

“G
ostaria que com esta Gala Solidária 
as pessoas se apercebessem da 
nossa existência, soubessem por 
que é que nós existimos. Porque o 
cancro da mama é a doença mais 

frequente na mulher e como tal há várias associações – 
e ainda bem que há – de apoio à mulher com cancro de 
mama. Mas às vezes pouco divulgadas e as mulheres 
com a doença não sabem a quem recorrer. Uma coisa 
que às vezes comento é que devia haver maior união 
entre as associações, mas inexplicavelmente não há, 
talvez porque sejam um pouco individualistas. Por 
isso, é importantíssimo apelar à entreajuda entre as 
associações, porque todos juntos temos muito mais 
peso.”
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Simone
de Oliveira

A
s expetativas da embaixadora das causas dos 
Conselheiros da Visão eram que esta Gala 
corresse bem e “que o resultado seja ótimo em 
relação aos projetos que são necessários fazer 
e que as pessoas olhem mais vezes para quem 

está ao lado e olhem olhos nos olhos”.
E como referiu nas declarações que prestou à TV Almada, 
“tudo o que seja de alguma forma ajudar quem está 
menos bem – e eu não gosto de dizer que está mal – é um 
dos meus lemas, penso que faz parte de mim, da minha 
forma de estar, da minha forma de ser e como a vida me 
tem dado coisas muito boas, tenho a obrigação de ser 
feliz e é uma coisa que penso muitas vezes quando estou 
um pouco mais aborrecida – digo assim ‘mas o que é 
que tu queres mais?’ Tive uns pais espantosos, tenho 
uns filhos magníficos, tenho quatro netos brilhantes, 
estou viva, tive dois problemas oncológicos, mas estou 
viva, continuo a trabalhar, continuo a ter voz, este País 
continua a tratar-me maravilhosamente bem e quero 

agradecer a todo o País ter-me permitido chegar aqui e 
vamos fazer 60 anos de percurso, por que é que tenho 
de estar triste ou infeliz? Não posso! Só tenho de estar 
alegre, bem-disposta e se puder de alguma forma com 
esta genica que ainda tenho ajudar os outros com certeza 
que o faço. Sou positiva, adoro a noite, gosto de conduzir, 
fumo um cigarro, gosto de uma boa caipirinha, gosto 
de um bom vinho tinto, gosto de toda a nossa cozinha, 
portanto sou uma pessoa que gosta da vida. A vida tem 
coisas boas e tem coisas muito más. Já choveu muito 
em cima da minha cabeça, já chorei muito, mas tenho a 
sorte de ter umas gargalhadas e que continuem porque 
enquanto continuarem é porque a coisa está bem. As 
mulheres que aumentam o peito podem não saber que 
isso não é bom. Portanto, cautela, pensem um pouco. 
Por que havemos de mudar a genética? Esta é a minha 
opinião e não é que seja contra, mas cuidado…”

Que o resultado 
seja ótimo



SAÚDE À VISTA

107

Rita
Ribeiro

Ajudar o 
próximo é 
sempre uma 
boa causa

“N
ão sou pessoa de fazer grandes 
expetativas. É um serão agradável 
onde se chama a atenção para 
coisas bastante importantes e que 
os Conselheiros da Visão consigam 

aquilo que pretendem, que é ajudar as mulheres com 
cancro de mama a serem mais felizes e terem melhor 
qualidade de vida.” A próxima missão terá que ver com 
a cegueira provocada pela diabetes e, apesar de Rita 
Ribeiro não conhecer ninguém nestas condições, considera 
que esta é também uma boa causa, “já que ajudar o 
próximo é sempre uma boa causa”, que até tem mais 
que ver com o grupo de ópticos, “e chamar a atenção que 
prevenir pode ajudar muito a não se chegar ao ponto 
de cegueira, porque realmente a prevenção é muito 
importante”, tanto nesta como em todas as doenças. 
“Os Conselheiros da Visão nunca desistem de ser 
fraternos e solidários com quem precisa. O balanço 
é muito positivo.” E a filha Maria, que estava por perto, 
acrescentou: “Tenho uma mãe que também me faz ter 
sempre esse cuidado e acho que é muito importante 
desde jovens termos essa atenção, enquanto mulheres e 
enquanto seres humanos.”
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O
s cinco euros da venda de cada 
T-shirt, com a frase emblemática dos 
Conselheiros da Visão e dos artistas 
participantes, revertem integralmente 
para a causa “Olhe por Si… Juntos 

na luta contra o cancro da mama”, depois de, na 
primeira fase, já ter sido doado um ecógrafo com 
sonda mamária à Associação Portuguesa de Apoio 
à Mulher com Cancro da Mama, tendo como objetivo 
a realização de rastreios mamários e ginecológicos 
gratuitos, tendo o Grupo promovido inúmeros debates 
e desfiles, com muitas guerreiras que superam a 
doença e recuperam a esperança mas também a auto-
estima.

No final do espetáculo e de todas as missões 
cumpridas a satisfação era geral para quem organizou, 
para quem participou, para as figuras públicas, 
artistas, convidados e público em geral. Como afirma 
a cantora Ana, “não foi cinco estrelas, foi dez 
estrelas. Gostei imenso de todo o trabalho, desde 
os profissionais, a nível de bastidores, ao público 
– fantástico, adorei a minha atuação, porque já há 
alguns anos que não cantava no Casino Estoril 
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e portanto devo isso aos Conselheiros da Visão, 
na pessoa do Rafael Silva, que me proporcionou 
aquele momento que foi uma maravilha. Os temas 
que escolhi foram precisamente aqueles com 
que as pessoas me podiam identificar – ‘A Filha 
do Vento’ e ‘Quando a Rádio Toca Esta Canção’ e 
depois um tema mais recente, que faz parte do meu 
último trabalho – ‘Revelações’ –  foi ‘O Segredo que 
Não Vi’. Espero que para o ano façam novamente 
um espetáculo, é bom sinal e tenho a acrescentar 
que me senti muito bem, até mesmo a nível de 
bastidores, de camarim, com colegas com quem 
gostei muito de partilhar o palco – foi tudo muito 
bom”.

Fátima Vilela, ligada à Fundação O Século, mostrou-se 
esfusiante com todo o evento. “Adorei a Gala, correu 
tudo maravilhosamente bem e cumpriu o objetivo. O 
dueto final do Fernando Pereira com a Liza Veiga foi 
lindo. Devem fazer mais porque têm muita adesão, 
já que os Conselheiros da Visão têm razão de ser e 
um papel social superimportante.” 

Todos deram o melhor de si e foram alvo do 
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reconhecimento. E para todos ficará na memória o 
espetacular dueto protagonizado por Liza Veiga e 
Fernando Pereira – “O Brinde”, da ópera “La Traviata”, de 
Verdi. Sobre este momento a cantora afirma que foi “uma 
delícia. Cantar com o Fernando Pereira para mim é 
uma honra. Sempre o vi em cima do palco como uma 
referência, sempre achei muita graça à sua versatilidade 
vocal e ter estado com ele em cima do palco foi, sem 
dúvida, uma honra”. Quanto à gala em si, “não assisti 
diretamente porque estava nos bastidores mas adorei. 
Toda a logística estava muito bem montada e funcionou 
lindamente, os camarins, o catering do Pátio de Lisboa. 
Gostei muito da energia, acima de tudo”.

Entretanto, Fernando Pereira afirmava, sempre assertivo, 
perante as câmaras da TV Almada, que “uma pessoa 

estar aqui só a comer e a beber e não poder participar 
nem ajudar nem contribuir com nada para além do 
bilhete de ingresso, acho que é muito pouco. Hoje 
soube melhor poder trazer um pouco da minha arte e 
contribuir para o sucesso da festa. E acho que não fui 
assim um convidado tão especial porque convidados 
especiais são todos, especialmente muitas pessoas 
anónimas que estiveram aqui. Esses, sim, foram 
realmente especiais, porque alguns vieram de muito 
longe, pagaram o valor do jantar, do espetáculo, para 
poder comparticipar nesta gala de solidariedade e 
ajudar a luta contra o cancro da mama; ao contrário 
de algumas pessoas, que por esta ou aquela razão 
acham que devem ser convidados e não pagam nada. 
Mas isso é a consciência de cada um. Muito obrigado 
aos Conselheiros da Visão, continuem assim e podem 
continuar a contar comigo também para cantar, para 
sonhar e para o resto”.

Com um sentimento de grande satisfação, Rafael Claro 
da Silva expressava assim como homem, profissional e 
presidente do Grupo Conselheiros da Visão o que lhe ia 
na alma: “O balanço é muito positivo e endereço uma 
palavra a todas as pessoas que nos têm apoiado, desde 
os parceiros às embaixadoras, ao público anónimo, 
aos nossos clientes – gratidão. Levar esta luta árdua 
de todas estas senhoras ao público e que realmente a 
prevenção é o caminho em qualquer patologia e não só 
do cancro da mama. É uma causa sempre inacabada 
mas aí sentimos mesmo que ela nem sequer se tinha 
iniciado porque se concretizou um objetivo que era 
doar um equipamento. Claro que se fez um trabalho 
de sensibilização, mas criaram-se tantas amizades e 
tanta proximidade com várias guerreiras, com várias 
instituições, com tantas ações que desenvolvemos e 

tínhamos previsto desenvolver que nos sentimos na 
obrigação de prolongar muito mais para além do tempo 
previsto. Foi o que fizemos. Mas tudo tem um momento 
de partir para outra e neste momento realmente 
estamos vocacionados para a saúde ocular e uma das 
maiores causas de cegueira evitável que é a retinopatia 
diabética e que vai ter a nossa atenção nos próximos 
tempos. Por isso, ‘Previna a Retinopatia Diabética… 
Olhe por Si!’

As Ópticas Conselheiros da Visão são muito gratas por 
todo o apoio e extremamente felizes por conseguirem, 
com a reserva que fizeram das suas vendas ao longo 
da causa ‘Olhe por Si!’, poderem doar um ecógrafo com 
sonda mamária à Associação As Amigas do Peito.”

brindámos à VIDA!
E de pé todos
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GREEN CARPET
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O auditório Olga Cadaval, em Sintra, esgotou para assistir à segunda Gala de As Amigas do Peito, uma 
associação humanitária de apoio às mulheres com cancro da mama. O mote do evento era angariar dinheiro 
a fim de poder dotar as instalações da associação de equipamento necessário para ajudar pacientes.

A EMOÇÃO TOMOU CONTA 
Do OLGA CADAVAL

OPTICAS CONSELHEIROS DA VISÃO ANUNCIAM DOAÇÃO DE ECÓGRAFO

NA Gala de as Amigas do Peito

A 
campanha da luta contra 
o cancro da mama, que 
os Conselheiros da Visão 
levaram a cabo nos últimos 
quatro anos, inserida na 

responsabilidade social que move o 
Grupo e que culminou com a Gala 
Solidária a 28 de janeiro, visava doar 
um ecógrafo com sonda mamária à 
Associação As Amigas do Peito com o 
objetivo de efetuar rastreios mamários 
preventivos. Foi precisamente este o 
momento designado para anunciar 
esta doação por Rafael Claro da Silva, 
o presidente do Grupo, e que mereceu 
da parte de todos um estrondoso 
aplauso: “… Nós somos muito felizes 
por todas as iniciativas que temos 
conseguido concretizar. As Ópticas 
Conselheiros da Visão só as têm 
conseguido concretizar porque têm 
clientes que acreditam no seu saber 
e têm um conjunto de amigos que 
nos apoiam incondicionalmente 
nas causas sociais que elegemos… 
somos uma cooperativa de ópticas 
e na nossa génese, dos nossos 
fundadores, temos valores pelos 
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quais nos pautamos e um deles é querer ter uma vida 
mais profícua para todos nós, nunca esquecendo os 
valores humanitários e, acima de tudo, dar um pouco 
mais de conforto àqueles que estão vulneráveis e 
também aos que sofrem com algumas agruras do 
destino. Citando a dra. Emília Vieira, o cancro da mama 
é o que tem mais incidência mas felizmente é aquele 
em que a recuperação e o controlo se conseguem fazer 
com muito mais qualidade de vida para quem dele sofre. 
É sempre uma notícia difícil mas com a prevenção pode 
ser só um problema, um obstáculo na nossa vida mas 
que podemos ultrapassar. O que venho aqui anunciar 
em resultado do último ano de trabalho é que vamos 
fazer a doação do ecógrafo muito em breve para que As 
Amigas do Peito possam fazer o seu meritório trabalho.”
Os artistas que proporcionaram benemeritamente o 
espetáculo também foram merecedores das palmas do 
público com as suas interpretações. Mafalda Arnauth, 

Mila Ferreira, Fernando Pereira, Eduardo Madeira, 
Mico da Câmara Pereira, Grupo de Sevilhanas Sentir 
Flamengo e Banda Filarmónica da Assafora, essenciais 
para o desenrolar do evento, não foram no entanto os 
únicos a juntarem-se a esta causa. Inúmeras entidades, 
nomeadamente a Câmara Municipal de Sintra, a União 
das Juntas de Freguesia da Terrugem e São João das 
Lampas, empresários em nome individual, jornalistas da 
rádio e imprensa escrita, os corpos sociais e as voluntárias, 
doentes ou não, da associação, responderam ao apelo da 
dra. Emília Vieira, presidente e mentora de As Amigas do 
Peito.
Também Helena Ramos e Gonçalo Dinis quiseram aderir a 
esta iniciativa na forma de apresentadores do espetáculo, 
coadjuvados nesta missão por Eládio Clímaco, que se lhes 
quis juntar em nome da nobre causa.
Mila Ferreira, a madrinha da associação, proporcionou um 
espetáculo ímpar intitulado “Bonsoir Paris – O charme e 
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emoção da canção francesa” e foi precisamente 
com o inesquecível “Je Suis Malade” que se 
viveram momentos de grande emotividade com 
voluntárias de As Amigas do Peito a subirem ao 
palco e a partilharem com a cantora o que lhes ia 
na alma.
Visivelmente satisfeita, Emília Vieira agradeceu 
aos que a ajudaram nesta empresa e ao 
público por ter acorrido em tão grande número 
ao auditório para testemunhar e experienciar 
tamanha partilha de emoções. O público 
também estava grato por ter podido assistir a um 
espetáculo de qualidade e por ter contribuído 
para uma causa que é de todos nós.
No fim o palco foi pequeno para receber todos 
quantos puseram de pé esta gala a fim de 
serem contemplados com um miminho de 
agradecimento das mãos da dra. Emília Vieira ou 
das voluntárias. E a emoção fez-se de novo sentir 
quando dezenas de mulheres, curadas ou ainda a 
passarem por estágios da doença, responderam 
ao apelo da médica-cirurgiã para se lhes juntar, 
sem vergonha de mostrarem que são ou foram 
doentes de cancro.
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Testemunhos de

Mabília Martins é o exemplo de uma mulher que não sofre 
de cancro da mama mas desde que a Associação As 
Amigas do Peito foi fundada que se voluntariou para ajudar 
quem mais precisa. “Sou uma das primeiras sócias 
porque há algo que me diz que devo estar a colaborar 
com esta instituição. Faço parte de uma associação 
da qual gosto muito, temos muito trabalho, as nossas 
doentes oncológicas são muito bem recebidas e 
tratamo-las muito bem, antes e depois. Colaboro nos 
eventos, organizo toda a parte dos comes e bebes. Não 
tive disponibilidade para ver toda a gala mas daquilo 
que vi foi espetacular.”

Fernanda Valente é doente oncológica há oito anos, 
tantos quantos pertence às Amigas do Peito. “Dou apoio à 
associação e ajudo como voluntária.” Deixou de trabalhar 
“com livros porque tive muitas tendinites no braço direito. 
Quando detetei o pequeno caroço em junho, nem eu nem 
os que me rodeavam queríamos acreditar, já que tinha feito 
a mamografia em março. O meu marido tinha falecido com 
um linfoma e… tudo isto mexe connosco”. Hoje, felizmente, 
está tudo ultrapassado, à exceção da emoção que teve 
oportunidade de partilhar no palco com a madrinha da 
associação, Mila Ferreira.

solidariedade
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responsabilidade social 
TRADUZIDA EM ALEGRIA
Sediado no campus do Hospital de Santa Maria, o edifício-sede da Associação As Amigas do Peito serviu 

de palco à cerimónia de doação de um ecógrafo, aparelho complementar de diagnóstico na deteção do 
cancro da mama.
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O 
ecógrafo doado pelas Opticas Conselheiros 
da Visão à Associação, fruto das ações de 
solidariedade perpetradas pelo Grupo e 
seus cooperadores, inseridas na campanha 
de responsabilidade social “Olhe por Si… 

Juntos na luta contra o cancro da mama” e na presença 
das suas embaixadoras, Simone de Oliveira e Rita Ribeiro, 
foi recebido com grande alegria por parte de todos os 
voluntários, na pessoa da Dra. Emília Vieira, médica-
cirurgiã no HSM e presidente de As Amigas do Peito, para 
quem “este representa um momento de solidariedade, 
acima de tudo. Hoje em dia a palavra solidariedade tem 
uma grande importância. Na verdade, houve entidades 
e pessoas que se juntaram no sentido de ajudar outras 
a poderem descobrir precocemente o cancro de mama, 
o mais comum na mulher em Portugal e no mundo 

ocidental. Portanto um ecógrafo vai complementar 
o exame da mamografia e assim ajudar a descobrir 
precocemente a doença. Tem também um papel muito 
importante em mulheres muito jovens. Por exemplo, 
nós descobrimos um nódulo na mamografia, que 
não nos diz se é um nódulo sólido ou líquido e esta 
informação só nos é dada através da ecografia. A 
mamografia também revela outras coisas, como as 
microcalcificações que não aparecem na ecografia e 
que são sempre um sinal de alerta. São exames que 
devem ser feitos periodicamente consoante a idade 
e a história familiar e pessoal de cada pessoa. Há um 
período protocolar em que se deve fazer se não houver 
queixas, uma vez por ano ou de dois em dois anos. 
A ecografia é muito importante e não se deve pedir 
uma mamografia sem uma ecografia associada. É uma 

É um grupo de 
elevado nível solidário 
constituído por pessoas 
extremamente bem 
formadas e interessadas 
pelo próximo.
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doença que também afeta os homens e todos os anos 
aparecem cinco ou seis casos, ou seja, um em cada cem 
é o de um homem. Os homens também já estão mais 
despertos para esta patologia. Por exemplo, há 20 anos 
um homem tinha vergonha de dizer que tinha um nódulo 
na mama e só muito tardiamente é que ia ao médico. 
Hoje em dia está mais consciencializado e assim que 
se apercebe vai ao médico. Neste caso, trata-se de igual 
maneira que o da mulher – o mesmo tipo de cirurgia e o 
mesmo tipo de tratamento”. Visivelmente satisfeita por este 
contributo, são para os Conselheiros da Visão as seguintes 
palavras da Dra. Emília Vieira. “É um grupo de elevado 
nível solidário constituído por pessoas extremamente 
bem formadas e interessadas pelo próximo. Foi um 
privilégio ter colaborado com estas pessoas e espero 
continuar a fazê-lo no futuro.”

aspeto emocional, social e de facto também porque a 
Dra. Emília tem um carisma e uma forma de lidar com 
as doentes e com as pessoas de uma forma geral que 
me tocou bastante. E senti-me realmente orgulhosa 
pelo convite e quis corresponder para dar aquilo que 
pudesse, apesar de na altura estar bastante mais 
fragilizada. Mas acabei por colaborar em tudo aquilo que 
me foi possível até agora, exatamente porque penso que 
é um projeto que vale a pena e é uma instituição que 
está a ter cada vez mais visibilidade e pode fazer muito 
pelas mulheres que precisam de apoio e de ajuda e aqui 
sentimo-nos como se estivéssemos numa família.” 

Simone de Oliveira, embaixadora da causa “Olhe por Si…”, 
refere que “se é que podemos fazer alguma coisa, se 
é que podemos ajudar a que mais mulheres possam 

Outro dos membros da Associação é a Dra. Fátima 
Pina Martins, também ela doente oncológica e que nos 
explica como se tornou voluntária de As Amigas do Peito. 
“Fui convidada para fazer parte da Associação e sou 
suplente da Direção. Conheci o projeto quando estava 
a fazer os meus tratamentos aqui no hospital e fiquei 
interessada em prestar o meu apoio e ser voluntária 
para aquilo que fosse necessário. Simpatizei com o 
projeto porque considerei que há muitas lacunas em 
relação à forma como ainda se pode ajudar mais do 
que meramente do ponto de vista clínico as mulheres 
que realmente são afetadas pela doença, ou seja, o 
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ter os seus diagnósticos mais cedo – e continuo a 
dizer que é preciso deixar de ter medo da palavra 
cancro, como se teve já da tuberculose, como se tem 
da sida – e se o ecógrafo pode ajudar as mulheres a 
fazer a prevenção, que às vezes não fazem porque 
têm medo de ouvir o relatório, aconselho vivamente 
a qualquer mulher e em qualquer idade a fazê-lo. 
Ajudará também a descobrir casos menos difíceis 
de tratar porque o cancro hoje é tratável, há muita 
gente viva – graças a Deus aqui estou eu e tive dois 
(sou a prova viva…). Tenho este espírito e muito mais 
de metade do que nos acontece a nós todos em 
relação às coisas é a nossa cabeça. Não há dúvida 
nenhuma de que a cabeça comanda tudo. Às vezes 
tenho as minhas neuras, não estou sempre a rir, 
mas sou uma mulher extremamente positiva. Mas 
se de alguma forma puder ajudar alguém ou com 
o meu testemunho ou com a minha genica, ajudar 
a comprar o material que seja preciso, cá estou eu 
sempre de coração aberto e de braço dado com os 
Conselheiros da Visão. Eu ajudo-os a eles e eles a 
mim com os meus olhinhos” (risos). 

Vítor de Sousa, que tem participado em eventos realizados 
pelos Conselheiros da Visão, não quis deixar de prestar 
o seu contributo, desta vez com a sua presença sempre 
tão requisitada por todos os convidados do Grupo. “Este 
momento de solidariedade é um estímulo para que 
outros se possam suceder. O ecógrafo que hoje vai 
ser posto à disposição das utentes é importante e 
revela a solidariedade que efetivamente há entre as 
pessoas, revela a seriedade que os Conselheiros da 
Visão dedicam a este projeto, com muito amor e, muitas 
vezes, com muito esforço. Isto é o poder estarmos uma 
vez mais com a consciência tranquila e eu pouco ou 
nada fiz, participei nalgumas iniciativas, mas tudo o 
que se faça é pouco para uma obra que carece de tanto 
apoio. Hoje é, portanto, um dia de festa.”
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Rafael Claro da Silva, presidente dos Conselheiros da 
Visão, fez um discurso de agradecimento a todos quantos 
colaboraram para este feliz desfecho e regozijou-se pela 
total entrega dos participantes nesta iniciativa.

“É um orgulho como representante das Ópticas 
Conselheiros da Visão estar aqui e podermos dizer 
que cumprimos o que prometemos. Aliás, este é o 
segundo equipamento de rastreio que entregamos 
no decorrer desta causa ‘Olhe por Si… Juntos na luta 
contra o cancro da mama’. É um projeto que partiu 
de uma ideia dos Conselheiros da Visão mas ele só 
se concretiza pela existência de muitas amizades, 
de muita colaboração e de muitas parcerias que se 
criaram. O meu primeiro agradecimento tem de ser 
para as nossas embaixadoras, que desde o primeiro 
momento emprestaram o seu prestígio e o seu 
nome a esta causa e muitas outras pessoas se lhes 
juntaram. Recentemente tivemos o Movimento “Sem 
Preconceito”, que também fez uma gala que doou uma 
parte significativa para nos ajudar. Portanto, obrigado, 
Patuxa! É um orgulho estarmos nestas instalações e na 
presença do Dr. Carlos Martins e termos assistido ao 
crescimento desta nova sede que era um desejo há mais 

de oito anos de As Amigas do Peito. Foi um orgulho 
termos estado na inauguração e termos contribuído de 
algum modo para a sua edificação e assim ajudarmos 
muitas senhoras que sofrem desta patologia, que 
sabemos que é uma notícia trágica e que deixa quem a 
ouve, naquele momento, desesperado e há uma maneira 
de controlar, que é fazer o rastreio atempado, com o 
aparelho que foi hoje entregue. Mas depois o que é 
tão ou mais importante é o acompanhamento humano 
de quem sofre desta ou outra patologia que obrigue 
a uma árdua luta. Ouvi a Dra. Emília Vieira dizer que 
hoje há muita incidência mas não é sinónimo de morte 
porque se pode controlar e pode resolver. Termino 
com esta mensagem de esperança. Felizmente temos 
médicos altamente especializados, nesta como noutras 
patologias. Todos os dias surgem novos casos mas 
todos os dias se salvam vidas. Um grande bem-haja 
para o Hospital de Santa Maria, para a Dra. Emília, como 
uma cirurgiã que todas as suas pacientes adoram; 
a Mila Ferreira, que é a madrinha de As Amigas do 
Peito desde o início. Muito deste trabalho que é feito é 
sensibilizar a sociedade para a existência do problema e 
saber onde se pode pedir ajuda…”

Este momento 
de solidariedade 
é um estímulo 
para que outros 
se possam 
suceder.
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O 
Dr. Carlos Martins, que faz parte do 
Conselho de Administração do hospital, 
proferiu um discurso de agradecimento por 
este sonho concretizado e de esperança 
em futuros sonhos por concretizar.

“Não poderia de deixar de me associar a este 
momento e de agradecer em nome do Centro 
Hospitalar na sua pessoa (dirigindo-se a Rafael 
Silva) e à cooperativa por mais este apoio à 
Associação As Amigas do Peito. Estava a ouvir 
a dra. Emília Vieira, que várias vezes referiu a 
palavra solidariedade. Eu costumo substituí-la 
por responsabilidade social e dever de cidadania. 
Ou seja, o que estamos aqui a fazer hoje, o que a 
Cooperativa fez é responsabilidade social. O que o 
Centro Hospitalar fez foi ter uma atitude proativa no 
âmbito da sua responsabilidade social. Recordo-
me quando exercia funções, há quatro anos, e 
falei na responsabilidade social alguém disse-me 
de uma forma até arrogante que responsabilidade 
social é a nossa missão, nós no hospital temos 
responsabilidade social. Eu na altura disse que 
responsabilidade social é muito mais do aquilo que 
é a nossa missão constitucional. Responsabilidade 
social é apoiar As Amigas do Peito, que tem sido 
um privilégio durante estes quatro anos trabalhar 
com a Dra. Emília e toda a sua equipa e com as 
madrinhas, as embaixadoras, todos aqueles que 
durante este longo percurso de oito anos têm 
dado um pouco de si e têm procurado contribuir 
para que As Amigas do Peito cresçam e sobretudo 
cumpram a missão para a qual há oito anos foram 
constituídas, ou seja, um conjunto de pessoas que 
acreditou que era possível fazer um pouco mais do 
que aquilo que a instituição hospitalar naturalmente 
faz e sobretudo entender que há muito mais para 
além da prestação de cuidados, para além do 
diagnóstico, para além de todo o aconselhamento 
que existe pelos profissionais, e muito bem, que 
fazem um trabalho meritório e de excelência nesta 
como noutras instituições. Há outra parte – e eu vivi 
de forma muito pessoal essa falta a 300 km daqui e 

o que estamos 
aqui a fazer 
hoje, o que a 
Cooperativa fez é 
responsabilidade 
social. 
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é um dos sonhos que temos para cumprir 
também é levar o projeto Amigas do Peito, 
até pode ter outro nome e não é forçoso ser 
uma delegação, mas criar espaços como 
este, dentro ou fora dos hospitais, em que 
as guerreiras e os guerreiros consigam 
em conjunto entender melhor a doença, 
lutar melhor contra a doença e ultrapassar 
um conjunto de fases que são sempre 
difíceis. E portanto, diria que há quatro 
anos, num entendimento geral da missão 
constitucional, a missão estava cumprida, se 
olhar para aquilo que era o investimento que 
tínhamos previsto na área oncológica, que 
infelizmente continua a crescer, continua a 
ser uma responsabilidade crescente, diria 
que a minha consciência está tranquila. Mas 
depois temos esta resposta fundamental, 
em termos de dever de cidadania e de uma 
responsabilidade social que é partilhada. 
Tem sido um privilégio trabalhar com As 
Amigas do Peito e na pessoa da Dra. Emília 
Vieira quero cumprimentar todos quantos 
têm lutado para que o sonho se tenha 
tornado uma realidade e naquilo que estiver 
ao nosso alcance iremos cumprir as nossas 
responsabilidades, seja as de gestor seja 
as de cidadão, e acho que o binómio das 
duas deu este resultado, portanto haver um 
pouco mais de entendimento do que a mera 
gestão.”

Rita Ribeiro, embaixadora das causas dos 
Conselheiros da Visão, não quis deixar de 
referir que “da minha parte podem sempre 
contar com a minha presença porque acho 
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que vimos ao mundo para sermos úteis uns aos outros. 
Estou muito grata por ter sido convidada e estar ao lado 
tanto dos Conselheiros da Visão como de As Amigas do 
Peito ou seja de quem for. Sou atriz e é através da minha 
missão que eu sinto a minha utilidade ao outro, mas 
nestas ocasiões também sinto essa utilidade. E a vida 
não faz sentido nenhum se não conseguirmos ser úteis 
aos outros. Felizmente estou muito grata à vida porque 
nunca tive problemas de saúde, mas tenho dentro 
de mim uma compaixão, uma compreensão e uma 
empatia enorme por quem tem. Por isso estou sempre 
ao lado fraternamente nem que seja com um abraço e 
com muito amor, porque a vida não faz sentido se não 
formos úteis aos outros.” 

Resta-nos acrescentar que o evento foi musicalmente 
abrilhantado pelos alunos do Conservatório Regional de 
Artes do Montijo, superiormente dirigidos pelo maestro 
Cecilio Isfan, professor de violino, viola de arco e maestro 
de orquestra de cordas. “Dou aulas a alunos até ao 12º 
ano e temos também cursos livres. É um conservatório 
que tem o paralelismo pedagógico. Eu, o diretor e 
os outros professores fazemos parte da Orquestra 
Sinfónica Portuguesa do Teatro Nacional de São Carlos. 
Gostamos muito dos meninos e achámos que no 
Montijo fazia falta.” E porquê o Montijo? “Porque moro lá 
perto e todos somos da zona e porque achámos que era 
uma zona sem cultura, em determinada altura, quando 
abrimos há sete anos. Hoje temos mais de mil alunos 
e é um prazer vê-los progredir!” E pela amostra que 
tivemos o prazer de vivenciar certamente que daqui sairão 
futuros intérpretes musicais de ímpar qualidade.
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Making Of
Novas Coleções
Aros e Óculos de Sol
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Quando dois rapazes se juntam a duas raparigas num 
estúdio sob os holofotes da câmara do fotógrafo, o resultado 
só pode ser uma sessão fotográfica intensa e dinâmica e 
tudo para registar as novas coleções de óculos Ocean e 
Fitness, marcas exclusivas dos Conselheiros da Visão.
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N
um ambiente alegre e descontraído mas 
muito profissional, Rui Figueiredo, Frederico 
Riachos, Helena Rocha e Joana Graça, 
agenciados pela Look de Glamour, posaram 
para o fotógrafo Daniel Mergulhão no 

Estúdio da Go Models Lisboa Best Agency e criaram 
“bonecos” incríveis para mostrar os óculos de ver e 
de sol disponíveis nas ópticas Conselheiros da Visão.
“Saúde à Vista” esteve presente para conhecer 
um pouco melhor os jovens modelos que terão 
a responsabilidade de dar a conhecer as novas 
tendências de um dos atuais acessórios de moda 
mais procurados hoje em dia por quem precisa de ver 
melhor e por quem se preocupa de uma maneira geral 
com a sua saúde ocular.

Rui Figueiredo

M
odelo há 12 anos, começou a carreira nesta 
área aos 20. Decidiu ser modelo “porque 
é uma profissão extremamente aliciante, 
permite-me o contacto constante com 
diversas pessoas e isso agrada-me 

bastante. Não tenho só essa profissão, sou instrutor 
de condução e também sou empresário. Tenho três 
empresas e é esta a minha vida”. 

Quando decidiu ser modelo “achava que reunia 
algumas condições e havia muita gente que me 
incentivava e penso que no fundo e passados alguns 
anos de experiência deduzo que a característica mais 
importante é a atitude. O saber estar e ser correto é 
o que faz o modelo. Isto aprende-se, treina-se. Penso 
que a atitude e o caráter definem o profissional de 
todas as áreas e acho que isso faz toda a diferença. 
Porque bonitos há muitos, altos há muitos, magros há 
muitos, mas é essencial a atitude que se tem, que se 
treina e que cresce também connosco, de certa forma 

Fitness 2017 - 2057 C2

Ocean 16 3022 C3
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Ocean 3005 16 C2

acaba por ser um pouco intrínseco”. 
Licenciado em Administração e Marketing “exploro 
também esta vertente, já que tenho as empresas”. Com 
pouco tempo livre, “é isso que me preenche, que faz 
de mim também uma pessoa cada vez mais dedicada. 
Gosto assim”. Como modelo “gosto essencialmente 
de fotografia e também gosto de passarela, embora 
agora esteja a dedicar-me um pouco mais ao acting e 
a anúncios publicitários e, quem sabe, futuramente à 
televisão”. 

Com um físico invejável aos 32 anos, “deveria cuidar-
me mais, é um facto, mas felizmente a genética ajuda 
bastante. O que aconselho é que as pessoas tenham 
uma vida saudável, não sedentária, que se dediquem 
ao desporto e que comam bem. O que definitivamente 
não é o meu caso, porque o meu dia-a-dia superagitado 
e preenchido não me permite ter esse controlo e esse 
rigor. Estou em constante contacto com diversas 
pessoas de diversas áreas, em que a mesa faz parte 
do negócio e do contacto com o meu cliente e o meu 
fornecedor. Claro está que tento compensar com o 
desporto, nem que seja correr na rua à noite. Enquanto 
a genética ajudar, vou aproveitar para continuar nesta 
profissão”. 

Tem alguns cuidados com a pele, “uso hidratantes, 
não só pela moda mas por mim mesmo. Acho que as 
pessoas para estarem na moda ou em qualquer outra 
situação do dia-a-dia devem cuidar-se. Devemos ter brio, 
primeiro connosco e depois com os outros”. 

Conhece os Conselheiros da Visão e “recomendo. 
Estamos a falar, aliás, de excelentes profissionais da 
área. Tive o prazer e a felicidade de me cruzar com 
pessoas do Grupo no ano passado e dei a minha cara 
pelo Grupo e pela marca, o que é para mim um regozijo 
porque estamos a falar de um dos maiores grupos de 
ópticas do País. Para além disso, tenho privado com 
algumas pessoas que dão a cara pelo projeto e pela 
marca e tem sido fantástico conhecê-las e ver o quão 
dedicadas e sérias são e isso identifica-se totalmente 
comigo e uma vez que isso acontece estarei aqui para 
colaborar”.

As perspetivas para esta campanha avançadas por Rui 
Figueiredo “são sempre elevadas, tendo em conta o 
Grupo e a forma como trabalham e estão no mercado. 
Claro que avizinha-se certamente uma coleção 
bombástica, atualizada, de extrema qualidade”.

Gostou dos óculos com que fotografou, mas “no dia-a-dia 
não tenho necessidade patológica para o uso de óculos. 
No entanto, depois de tirar fotografias com os óculos 
dos Conselheiros da Visão é uma mais-valia e acho que 
quase me obriga a usar, mesmo não precisando” – só 
para o estilo. E que estilo!

Avizinha-se 
uma coleção 
bombástica, 
atualizada, 
de extrema 
qualidade.
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Frederico 
Riachos

A
os 18 anos, “para além de 
nadar bastante também estudo 
Engenharia Informática e comecei 
como modelo há relativamente 
pouco tempo”. Porque toda a gente 

o acha giro “e disseram que devia tentar. 
Portanto concorri a castings” e conseguiu 
ser colocado na agência como modelo.
 
Em relação ao que mais gosta de fazer nesta 
área, já tem opinião formada. “Só tive uma 
experiência de passarela no concurso Best 
Global Model of the Year e gostei bastante, 
talvez por ter sido em Portugal e ter tido 
mais apoio, visto que era o representante 
português nesse concurso. A fotografia, 
por mais trabalhosa que seja, agrada-me 
bastante o produto final.”

A natação faz parte da sua vida “há cinco 
anos. Os meus pais sempre me instruíram 
a nadar e aprendi. Depois estive parado um 
ano ou dois porque não havia competições 
na minha localidade, a Golegã. A seguir 
incentivaram-me a competir porque tinha 
muito jeito, experimentei um ano, fui vice-
campeão nacional, gostei e quis continuar”. 
Agora prepara-se para a grande competição 
que são os Jogos Olímpicos de 2020 e se 
conseguir uma medalha… “provavelmente 
irei parar, continuando sempre ligado ao 
desporto, porque é uma coisa que me fascina 
e eu adoro… quem sabe?... ainda é muito 
cedo e gosto de dar um passo de cada vez 
sem fazer grandes projetos para o futuro”.

Fitness 2050 C2
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Para se manter em forma enquanto se 
prepara para voos mais altos, “treino cinco 
horas por dia e tenho um nutricionista. 
Estas condições são-me proporcionadas 
pelo meu clube, o Estrela São João de 
Brito”.

Travou conhecimento com os Conselheiros 
da Visão “através da agência e de João 
Vale, que se mostraram interessados no 
meu trabalho”. Perspetiva que a campanha 
para a nova coleção de óculos do grupo 
“está bem lançada e vai ser um sucesso”.

Neste dia, o jovem Frederico assinou contrato 
com os Conselheiros da Visão para ser o 
rosto do Grupo e “penso que é um grande 
passo na minha carreira de modelo, já 
de início e com uma empresa tão grande 
como são os Conselheiros, o que me 
deixou muito contente e aceitei a proposta, 
claro!”.

Ainda não sentiu necessidade de usar óculos 
e por isso também não faz rastreios à visão, 
mas a partir de agora “vou começar a ter 
mais cuidado” (risos).

É um grande 
passo na 
minha 
carreira de 
modelo

Fitness 2062 C1

Fitness 2055 C2
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C
om 17 anos, a jovem 
decidiu ser modelo 
“há três/quatro anos 
quando toda a minha 
família e amigos me 

diziam que tinha imenso jeito 
porque tinha corpo, altura e beleza 
e foi mais por iniciativa dos outros 
e não tanto por mim. Concorri a 
um casting, entrei para a agência e 
tenho tido muitos trabalhos”. 

Quando foi eleita “Miss Teenager 
travei conhecimento com os 
Conselheiros da Visão, que 
patrocinaram o concurso e o ano 
passado fiz também fotos para o 
catálogo deles”. Neste certame “fui 
representar Portugal ao Panamá, 
em 2015, e fiquei em segundo 
lugar”.

A estudar no 12º ano “vou entrar 
este ano na universidade, em 
Ciências da Comunicação”. Hoje 
em dia, “acho que o jornalismo é 
um pouco rebaixado, porque há 
muitos blogues, o que faz com 
que o jornalismo esteja um pouco 
banalizado”. Gostava de trabalhar 
“em televisão, mas também 
gostava muito de escrever na 
redação de um jornal ou de uma 
revista, porque acho que tenho 
jeito, mas cada vez o digital e o on-
line está mais inovador e é mais 
procurado”.

A campanha que os Conselheiros 
da Visão estão a realizar para 
2017 “vai correr bem porque os 
modelos dos óculos são sempre 
bonitos”. Já fez um rastreio e se 
tivesse necessidade de usar óculos 
escolheria “um destes modelos”. 

Para manter a boa forma física tenta 
não abusar na alimentação, “mas 
também não tenho tendência para 
engordar. Vou ao ginásio todas 
as semanas. Cuido da minha pele 
e faço tratamento à acne”. Se se 
proporcionasse, Helena gostaria 
de experimentar uma carreira 
internacional.

Helena 
Rocha

Os modelos 
dos óculos 
são sempre 
bonitos

Ocean 3015 C1

Ocean 3014 C1
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C
om quase 21 anos, “já 
estou neste mundo 
há algum tempo, 
desde que notaram 
que sou alta – 1,78 

m para cima (risos). Quando era 
pequena a minha mãe inscreveu-
me em agências e cheguei a fazer 
um anúncio, mas depois parei. 
Aos 17/18 comecei outra vez e 
tenho feito desfiles e sessões 
fotográficas e sinto prazer a fazer 
ambas as coisas. Os desfiles são 
mais intensos e proporcionam 
muita adrenalina, mas a fotografia 
é mesmo uma expressão de arte 
em que se exprime sentimentos”. 

Conhecia os Conselheiros da Visão, 
da loja de Mafra, onde reside. A 
estudar Direito, “o meu objetivo 
é conciliar as duas profissões. 
Adoro o mundo da moda mas sei 
que tem um prazo de validade. 
Se for uma modelo muito bem-
sucedida internacionalmente 
talvez até aos 30/32 consiga 
trabalhar nesta área, mas em 
Portugal aos 25/26 já só há 
trabalhos para algumas”.

Gostava de seguir uma carreira 
internacional, até porque “já 
experimentei Milão e gostei 
imenso, mas queria experimentar 
outras cidades e outros países 
e daí agora tentar ir para Nova 
Iorque ou para Londres, mas teria 
de conciliar com a faculdade, que 
vem em primeiro lugar. Dantes 
era primeiro a moda e a escola 
e a faculdade iam para segundo 
lugar, mas a partir do momento em 
que entrei na faculdade e vi que 
era isto que me iria proporcionar 
estabilidade na vida tive de 
mudar as prioridades. No entanto, 
consigo fazer as duas coisas se 
planear tudo com tempo”.

Para manter a boa forma física, 
“antes fazia muito ginástica 
localizada, depois parei um pouco 
e entretanto vieram as férias de 
verão. Comecei a ir para a praia, 
e eu adoro nadar, não tenho 
natação mas sempre que posso 
vou ao mar ou à piscina e é ótimo 
porque trabalhamos todos os 

JOANA GRAÇA

Fitness 2017 - 2015 C1
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nossos músculos. Depois é ter atenção a uma 
alimentação cuidada, que não tenho muito, 
mas tenho consciência que não posso abusar, 
e ando muito. Portanto não é que tenha uma 
vida de desporto muito ativa, que já tive, mas 
prestar atenção a estas pequenas coisas vai 
ajudando”.

Quanto a cuidados de beleza, “também não 
tenho uma pele muito sobrecarregada de 
maquilhagem porque, de manhã, ponho um bb 
cream, que é uma base e ao mesmo tempo um 
creme hidratante, um pouco de rimmel e batom 
de cieiro e vou para a faculdade. Quando 
preciso de me arranjar, aí sim, uso um blush 
e um batom mais forte. Cuidados com a pele 
é lavar muito bem e espalhar um hidratante e 
aplicar um esfoliante uma vez por semana”.

Tal como Frederico, Joana também assinou 
contrato com os Conselheiros da Visão e para 
esta campanha perspetiva “muito sucesso e 
vai tudo correr bem e com um bom resultado”. 
Joana necessita de prestar alguma atenção à sua 
saúde ocular, já que “uso óculos de descanso 
para ler e para estar ao computador, que me 
deixa muito cansada. De vez em quando faço 
rastreios visuais e uso óculos de sol sempre 
que posso, mas é mais para o estilo (risos). No 
entanto, preciso de ter muito cuidado com o 
sol porque fico com manchas, portanto óculos 
e protetor são indispensáveis”.

Supervisionada pelo Diretor de Comunicação 
dos Conselheiros da Visão, Júlio Gonçalves, a 
sessão fotográfica durou uma tarde inteira, mas 
o resultado foi muito satisfatório para todos os 
profissionais envolvidos. Assim vamos poder ver 
os rostos dos jovens modelos com os óculos dos 
Conselheiros da Visão nas páginas desta revista 
mas também em posters e cartazes espalhados 
pelas lojas de norte a sul do País.

A fotografia 
é mesmo 
uma 
expressão 
de arte

Fitness 2017 - 2015 C1

Fitness 2075 16 C1
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DANIEL 
MERGULHÃO

O 
fotógrafo Daniel Mergulhão, habituado a estas 
lides há muitos anos, considera que “há 
grandes talentos que estão a aparecer no 
mercado português. A moda em Portugal é 
um mercado que está a dar passos muito 

importantes, graças a estes novos modelos que já 
se equiparam aos internacionais. Casos do Frederico 
Riacho e da Joana Graça, que acabaram de arrecadar 
mais um título dos melhores corpos num dos maiores 

concursos internacionais, o Best Global Models of The 
Year. Para mim como fotógrafo de moda e publicidade 
é um privilégio fotografar com estes modelos cheios de 
talento”.

Quanto ao profissionalismo destes jovens, refere que 
“ainda não estamos no topo. Mas claro que com a 
experiência e com a equipa que tínhamos disponível 
podemos dizer que estamos a formar modelos para um 
alto nível profissional”.

Acrescenta que “não facilitaram” o seu trabalho, mas 
“não por maldade. É normal, a falta de experiência e 
a insegurança fazem com que se tenha de disparar 
mais vezes para começar a tirar o sumo. Mas é esta a 
grande vantagem de trabalhar com novos modelos, pois 

estão sempre prontos para experimentar novas poses 
sem medo de ficar bem ou mal. É daí que por vezes se 
consegue o melhor que eles têm para dar”. 

“Adorei o resultado final, mas eu sou suspeito. Quando 
trabalho para campanhas de publicidade tento sentir 
o produto, perceber o objetivo, olhar como cliente. E 
quando chego ao fim sinto que fiz o melhor que podia 
dentro dos meios de que dispúnhamos para a produção. 

Fico sempre com a sensação de que poderia fazer mais 
e melhor, mas isso acho que quem cria fica sempre com 
esta sensação”.
 
Daniel “já conhecia” os Conselheiros da Visão e “acho 
um grupo encantador. É bom perceber que num mundo 
que anda a uma velocidade difícil de acompanhar ainda 
há grandes empresas como os Conselheiros da Visão 
que param para pensar nos desfavorecidos com tanto 
carinho”.
Para Daniel, “a fotografia é a minha profissão. Hoje, com 
quase 30 anos como fotógrafo, é difícil de dizer o que 
prefiro fotografar, mas no global da minha vida acho 
que as pessoas são a minha paixão. Sem dúvida que 
são elas que seguramente há mais de vinte anos dão 
vida às minhas imagens”.

Adorei o 
resultado 
final
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Somos uma agência de Modelos e Actores, trabalhamos 
com crianças e Jovens, temos como clientes algumas 
produtoras de TV , publicidade e marcas de roupa.

O 
nosso objectivo é agenciar  Modelos 
capacitados  para realizar " trabalhos" em  
publicidade, produções nacionais, Catálogos  
de fotografia, etc.
Da agência já sairam algumas caras 

conhecidas e reconhecidas do publico em geral.
Os nossos potenciais Modelos passam por um processo 
de avaliação de capacidades e talentos em representação, 
desfile e fotografia.

Neste momento temos a nossa Actriz Kids, Gabriela Mirza 
a realizar gravações para a proxima Novela da TVI a " 
Herdeira" com a personagem " Rita Viegas", um talento 
encontrado pela Newacting.
Temos uma parceria com a Marca " Conselheiros da 
Visão" e alguns dos nossos Modelos Kids já tiveram 
a oportunidade de fotografar com os óculos da nova 
colecção.
Estamos sempre á procura de caras novas e de Novos 
talentos, as inscrições podem ser realizadas através do 
Formulário existente no nosso site: www.newacting.pt ou 
pelo E-MAIL: geral@newacting.pt
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Numa das suas visitas à Óptica Conselheiros da Visão da Avenida João XXI, em Lisboa, “Saúde à Vista” esteve 
à conversa com avó e neta, cúmplices no palco e na vida que as une. Para além de dividirem as cenas da vida, 
preparam-se para dividir as cenas de uma peça de Shakespeare.

Eunice e Lídia MuÑoz De visita
À Óptica Conselheiros da Visão da Avenida João XXI, em Lisboa
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E
unice Muñoz travou conhecimento com os 
Conselheiros da Visão aquando da peça “A Morte 
do Príncipe”, que esteve em cena no Teatro da 
Trindade, em Lisboa, onde participava a sua 
neta, Lídia Muñoz, e apoiada precisamente pelo 

Grupo. A atriz, que “uso óculos desde os 30 e tal anos”, 
estava a precisar de fazer um rastreio visual para acertar a 
graduação das lentes, nesta parceria, 
optou pelas Ópticas Conselheiros da 
visão, onde fez a consulta e renovou 
o visual com a escolha de uns novos 
óculos da marca Byblos, “Gosto de 
usar óculos. Não sinto necessidade 
de os usar a não ser para ler ou 
escrever, mas como sou mandriona 
para os pôr e tirar” prefere andar 
sempre com eles postos.

Usar óculos nunca foi um impeditivo 
para representar, até “porque posso 
passar sem óculos perfeitamente”. 
Também “uso óculos de sol, 
claro!”. Tem cuidados com a visão e 
“consulto com alguma frequência” um oftalmologista.

Aos 89 de idade e 76 de carreira, não consegue mencionar 
o papel que mais gostou de interpretar, porque “isso 
é difícil, já que são muitos e são muitos os papéis 
que gostei de fazer. De qualquer modo cito dois: 

Zerlina (n.d.r.: da ópera “Don Giovanni” de Mozart) e 
Mãe Coragem (n.d.r.: da peça teatral escrita por Bertolt 
Brecht)”.

Toda a vida Eunice percebeu que a neta seguiria os seus 
passos porque “sempre esteve ligada a mim. Desde 
muito pequena que a coisa que ela mais gostava era 

de ir para o teatro e ficava no 
meu camarim a assistir a tudo e a 
absorver tudo e depois ia lá para 
baixo entre cenas para ver o que é 
que se passava” (risos).

A avó-atriz acha que a neta-atriz 
“é muito boa e talentosa. Agora é 
preciso é que surjam os papéis 
onde ela possa demonstrar o seu 
valor, que é bastante”.

Eunice não tem um grande papel que 
ainda gostasse de representar porque 
“os grandes papéis vieram sempre 
através de outras pessoas e nunca fui 

eu que os escolhi”.
A sua opinião acerca da responsabilidade social dos 
Conselheiros da Visão é de que “devem ser imitados 
porque dão o exemplo e não se perde nada com isso, 
antes pelo contrário. Todos ganhamos com isso”. 

Os 
Conselheiros 
da Visão 
devem ser 
imitados

Gosto de 
usar óculos

EUNICE MUÑOZ 
escolheu Byblos 
BYV 215 00 52 18
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“Q
uem me dera ser amada um terço 
daquilo que a minha avó é”
A pergunta que se impõe – como é ser 
neta da Eunice Muñoz? e a resposta 
não poderia ser mais sincera: “Ser neta 

da Eunice Muñoz é ser neta da minha avó. Quando era 
pequenina não tinha a noção de quem era a Eunice 
Muñoz. Sempre tive a ideia da minha avó. Acho que 
é incrível porque nós temos uma ligação muito forte 
e apaixonei-me pela minha avó e depois mais tarde 
comecei a perceber que a minha avó era mais do que a 
minha avó. Era uma avó do mundo, uma avó de todos 
nós. E não é só avó, é o teatro e as pessoas têm todas 
um grande carinho por ela, mas eu tenho mais, claro!” 
(risos).

Com muitos sonhos por concretizar na área da 
representação, Lídia “gostava de trabalhar muito, gostava 
de fazer muito teatro. Eu sou completamente contra as 
pessoas que acham que nós não fazemos isto para o 
púbico e que o que as pessoas acham não interessa. 
Claro que interessa. Nós fazemos teatro para nós e 
para os outros, para oferecer aos outros e para dar aos 
outros. Por isso não consigo compreender isso. Quem 
me dera ser amada um terço daquilo que a minha avó é.”

A dificuldade que sente na interpretação das suas 
personagens “depende das personagens. Tenho sempre 
muitas dificuldades mas sou uma pessoa que trabalha 
muito, tenho muita vontade e não desisto”. A avó 
interrompe para afirmar que a Lídia “é muito trabalhadora”.
A jovem atriz esteve recentemente em cena com “A Morte 

do Príncipe” e, por isso, era incontornável falar acerca 
da peça, que Lídia considera “muito específica porque 
é muito poética” e quanto à inspiração “não veio de 
parte nenhuma. Veio do sentir e de tudo o que ela diz. 
Acho que era só isso. Não há ninguém igual àquela 
personagem, porque ela na realidade existe na cabeça 
do Shakespeare, na cabeça do Pessoa e na do autor do 
texto e encenador, o Ricardo Boléo, e aquelas cabeças 
todas juntaram-se e resultou aquela peça. Foi muito 
poético, foi lindo e foi muito bom para mim”.

Contracenar com o José Condessa “é incrível. O Zé 
é muito generoso, sempre preocupado se estou 
confortável. É um miúdo incrível e adorei trabalhar com 
ele”.

“Achei que ia ser muito difícil estar nua em palco e não 
foi. Estava muito protegida pelo Zé e o público foi tão 
generoso comigo! Nunca houve uma graçola ou um 
comentário. O público é realmente o mais importante. 
Se existisse alguma coisa no público talvez ficasse 
constrangida. Estava completamente exposta e nunca 
senti um olhar malicioso. Saía cá para fora e ninguém 
falava disso.” 

“Foi um dos papéis que mais me tocaram como atriz. 
O outro foi o que representei com a avó, ‘O Comboio 
da Madrugada’, onde interpretava a secretária da avó e 
não foi só o papel que me tocou, foi estar em cena com 
esta grande senhora da representação, o que é incrível. 
Foi uma aprendizagem a toda a hora e isso foi muito 
especial.”

Lídia MuÑoz
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“Agora vou fazer uma peça com a avó, ‘O Rei Lear’ (de 
Shakespeare), onde a avó interpreta o Rei Lear e eu sou 
a filha mais nova (Cordélia). A peça subirá ao palco do 
Teatro Nacional”

Vai ser outro grande momento para Lídia, que “tenho 
imenso medo, estou aterrorizada mas estou superfeliz 
e sem palavras para descrever aquilo que sinto em 
relação a tudo isto”.

Gostava muito de fazer televisão, “mas infelizmente 
estamos num país onde isso é difícil. Gosto muito da 
minha profissão, gosto muito de cinema, de televisão”, 

foi para isso 
que estudou 
e “não tenho 
nenhum tipo 
de preconceito 
em relação 
à televisão. 
Só não faço 
televisão 
porque não 
me chamam. 
Estou num 
pequeno papel 
na telenovela ‘A 
Impostora’ (TVI). 
Não aparece 

nada onde realmente possa mostrar o meu trabalho. As 
pessoas da televisão que contratam atores não vão ao 
teatro. Eles não sabem quem eu sou porque eu só faço 
teatro, então se não me vão ver ao teatro provavelmente 
não me vão buscar para a televisão e se não vou fazer 
castings não entro na televisão. É um meio muito difícil”.

E, então, cinema? “Adorava. É a minha paixão. A avó 
sempre disse que eu era atriz de cinema. Só que mais 
uma vez estamos num país onde o cinema é pouco e 
quando se faz normalmente é sempre com os mesmos 
atores e ainda não tive essa oportunidade”.

Nós temos 
uma ligação 
muito forte
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F
ilipe Salgueiro tem procurado diversificar a 
sua carreira, nunca parando de surpreender 
o seu público mais fiel, desde que alcançou 
a fama com a série televisiva “Morangos 
com Açúcar”. Filipe é modelo, cantor, 

apresentador, actor de televisão, cinema e teatro. 
No entanto, é no palco que se encontra e dá tudo de 
si, como nos confessou. Está ainda ligado a causas 
humanitárias, sendo embaixador da Associação 
Abraço e imagem da campanha “Feio é Fumar” 
da Fundação Portuguesa Contra o Cancro e da 
“Associação de Esclerose Tuberosa em Portugal”. 
2016 foi um ano recheado de sucessos e de 
projectos distintos. Foi o apresentador oficial da 
“Miss Portugal 2016”, apresentou a Gala internacional 
Oficial da “Miss Talent Show 2016”, filmou “The 
Promise” com o actor Christian Bale e no teatro 
participou em várias comédias que lhe valeram o 
prémio de Melhor Actor de Comédia desse ano.
Em 2017, com a peça “Aiii Cigano”, em tournée pelo 
país, obteve um enorme êxito. 
Presentemente podem apreciá-lo como avô Armindo, 
personagem central da comédia “Agregado nada 
Familiar”, o seu mais recente desafio e sucesso.

Ser actor 
implica voar

Filipe 
Salgueiro
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RSV Como te defines como pessoa? E como 
profissional? 
FS Como pessoa penso que sou um rapaz porreiro, boa 
onda, trabalhador, destemido, apaixonado pela Vida e por 
tudo o que faz sorrir. Como profissional sou responsável 
e proactivo ou, pelo menos, tento ser o mais que posso. 
Adoro aprender e tenho muita necessidade de criar, 
inspirar e inspirar-me com os outros. A Arte é uma troca.

RSV Ao longo da tua carreira de actor já passaste por 
diversos registos de representação. Em qual deles 
sentes que a verdadeira essência do Filipe actor se 
liberta? 
FS Para mim a essência de ser actor está no palco, no 
Teatro. Talvez para mim seja onde me encontro e onde dou 
tudo de mim, a minha maior paixão. Gosto de todos os 
registos de representação, mas subir ao palco e sentir o 
público vibrar com tudo o que se está a criar no momento 
da apresentação é simplesmente mágico.

RSV Em 2016 foste considerado o Melhor Actor de 
Comédia. Não receias, contudo, ficar colado a este 
género? 
FS (risos) Não me importo, é simplesmente o registo que 
mais adoro, a Comédia. Mas estamos a falar do ano em 
que mais subi ao palco, fazendo os mais diversos papéis, 
seja em comédia, drama, musical, entre outros. Por 
exemplo, em Maio de 2016 fiz 54 espectáculos. Poderá 
ser estranho, mas tenho o Teatro nas veias e o cansaço 

no actor é um acto masoquista no bom sentido. Foi um 
ano muito rico para mim. Sinto-me abençoado por isso. 
Fiz projectos muito diferentes uns dos outros, e essa 
transformação agrada-me muito.
RSV Em termos profissionais, o que gostarias de fazer 
que não tenhas feito até agora? 
FS Este ano regressei à televisão para uma participação na 
novela “Amor Maior” na SIC e talvez gostasse de regressar 
para um projecto televisivo maior. Adorava fazer uma série 
cómica ou, quem sabe, voltar a fazer cinema. Depois de 
ter trabalhado em “The Promise” com Christian Bale ficou 
aquele “bichinho” de querer mais.

RSV Pertences a um grupo de teatro independente ou 
és freelancer? 
FS Sou freelancer, gosto muito de trabalhar com pessoas 
diferentes e novos elencos.

RSV O vosso grupo tem tido apoios estatais? Como tem 
sobrevivido? 
FS Eu não tenho nenhum grupo específico, colaboro com 
várias companhias e grupos de Teatro, como é o caso 
deste projecto para o qual fui convidado pelo “Grupo de 
Artistas Unidos”. Gosto muito desta maneira de trabalhar, 
é sempre algo inovador e “fresco”, pois lidamos com 
uma área onde a novidade é importante. Em projectos 
assinados por mim gosto sempre de trabalhar com novos 
actores com quem ainda não tenha trabalhado e criar 
novos conceitos, novas apostas.
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RSV Como encaras os incentivos, aliás os 
não-incentivos dos sucessivos governos 
relativamente à cultura de modo geral e ao teatro 
em particular? Como combater estas políticas? 
FS Eu tenho talvez uma visão um pouco diferente 
da maioria. Nos projectos que assinei nunca fui 
financiado e não foi por isso que as coisas não se 
fizeram. É importante uma equipa de produção 
forte e proactiva. Detesto inércia. Neste meio, 
esta, muitas vezes, surge camuflada de falta 
de budget. Hoje em dia existem salas óptimas 
para apresentações e projectos constantes. Há 
que saber arregaçar as mangas e ir à luta, seja 
para fazer Teatro ou para qualquer actividade 
profissional, por exemplo, tirar fotocópias.

RSV Gostarias de fundar a tua própria 
companhia de teatro? 
FS De momento, não. Já tive um convite para ser 
director artístico de um Teatro em Lisboa bem 
conhecido e não aceitei. Gosto de escolher os 
projectos em que me envolvo porque me apaixono 
por eles e não por ser uma situação imposta. Sou 
demasiadamente rebelde para isso.

RSV És um actor que segue à risca o guião? 
Improvisas? Como é que os teus companheiros 
de palco lidam com isso? Conseguem apanhar 
a deixa? 
FS Quando um actor interpreta uma cena 
exatamente da forma como o diretor manda, isso 
não é actuar, é seguir instruções. Qualquer pessoa 
com qualificações físicas pode fazer isso. Ser 
actor implica voar. Em projectos em que tenho 
de respeitar exactamente o texto é o que faço, 
mediante as indicações que me dão. Nos meus 
projectos, aos atores é-lhes dado muito espaço 
para criar, mas tudo é calculado em ensaio. Gosto 
de tornar os meus actores flexíveis em cena!
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RSV Uma vez que ainda há pouco tempo tinhas estado 
em palco com “Aii Cigano”, que foi um grande êxito, e 
cujas personagens encarnavas na perfeição, não tiveste 
receio de transportar um pouco do Lelo para o avô 
Armindo? 
FS Sim, existe muito esse receio, até porque em cena 
estiveram muito “colados” e tens muito pouco tempo para 
“despir” uma personagem e fazer outra. Mas estou a criar 
o hábito de fazer várias personagens ao mesmo tempo, 
talvez devido à sede de querer muito abraçar esta Arte. 
Também tens um período de luto quando enterras uma 
personagem. Mas a verdade é que todas elas moram 
contigo para sempre.

RSV Como é que um actor despe a pele de uma 
personagem que lhe assenta tão bem e entra noutra, 
com essa rapidez? Há algum truque que se aprenda 
na Escola de Teatro, ou é algo que se aprende com a 
experiência? 
FS Eu simplesmente fujo a sete pés da personagem 
anterior, o mais rápido possível, como se fosse a fugir de 
um rinoceronte e, quando dou por mim, já estou longe. 
Mas vou dizendo adeus cá de cima da montanha. Deixam 
saudade, sou muito saudosista...

RSV Quem é o avô Armindo? 
FS É um velhinho resmungão, com coração de manteiga, 
mas que aparenta ser um chato e arrogante. Viveu tudo e 
fez de tudo e, apesar de dar a entender que só quer estar 
sossegado, adora confusão... Um avô como tantos outros, 
mas muito sabido e danado para a brincadeira...

RSV Qual a maior dificuldade na interpretação deste 
papel? E o maior prazer? 
FS A maior dificuldade é sempre mudar, surpreender quem 
já vem surpreendido, a fasquia sobe... A parte física será 
estar “violentamente” caracterizado e todo esse processo 

demora 3 horas e depois estar em cena durante quase 2 
horas, o calor, o desconforto, a postura do corpo que está 
sempre débil e curvada, a voz... Trabalhei tudo ao detalhe 
para que o avô Armindo seja uma personagem sólida de 80 
anos.
O maior prazer será, quando entro em palco, ouvir as 
pessoas perguntarem “quem é?” ou exclamarem “que 
diferente! Não parece ele... Uau!” A minha Mãe não me 
conheceu nos primeiros 15 minutos de peça. Noutras 
circunstâncias, ficaria triste, nesta situação fiquei 
supercontente. Quando entro em palco, eu não vejo todas 
essas pessoas por causa das luzes fortes contra mim, mas 
ouço os comentários e depois as gargalhadas que levo 
comigo sempre. E sinto que o público está ali comigo, até 
quando reviro os olhos, atento... Os aplausos são alimento 
para a alma de um actor e no final, apesar de estar de 
rastos, tenho um sorriso nos lábios...

RSV Como é que está a decorrer a aceitação da peça 
“Agregado Nada Familiar” por parte do público?
FS Está a ser brutal. 2000 espectadores na 1ª temporada, 
que fechámos com 10 espectáculos. A 2ª temporada traz 
novidades.

RSV Depois da Malaposta, onde é que o público vos 
pode encontrar e aplaudir? 
FS Na próxima temporada iremos regressar à Malaposta e 
também passaremos pela Comuna e Teatro do Bairro.
E novos projectos na manga, já existem? Podes revelar 
algum, ou preferes deixar “no segredo dos deuses”? 
A minha madrinha de palco, Noémia Costa, diz: “O segredo 
é a alma do negócio!” E eu acho que ela tem toda a razão!

Eu também! Obrigada Filipe pela simpatia e tempo 
dispensado!

Texto: Filomena Martins
Fotografia: Ricardo Duarte, Luis Florentino, 
ArtePertinance
Caracterização: “Avô Armindo” por Oldskull FX
(“João Rapaz”, Gulherme Gamito e Catarina Santiago)
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Proteja a sua visão, compre somente óculos de Sol em 
ópticas especializadas.
 

O
s óculos de sol são um acessório de moda 
cada vez mais procurado, mas a sua principal 
função é de protecção, isso só é possível 
com a capacidade e qualidade filtrante das 
lentes, serem unicamente, pouco ou muito 

escuras, não garante qualquer protecção aos olhos e áreas 
adjacentes, serem muitos escuros podem até ser um factor 
de grande risco!

Para as pessoas que no seu dia a dia estão expostas ao 
sol, quer em ambiente urbano, quer em simples lazer, 
o sol, ou até na sua ausência ( por ex: tempo nublado)  
emite radiação de vários comprimentos de onda, ou seja, 
radiação visível e também muita radiação invisível, mas 
com elevada carga energética ( Ultra violeta - UV e infra 
Vermelho- IV) muito perigosa para a nossa saúde em geral 
e em particular, para o nosso sistema visual. 

Não deixe que o pretensamente barato 
hoje, lhe saia muito caro amanhã!

Atraídos por preços altamente convidativos, apesar de 
quase sempre  gerarem fortes suspeitas sobre a sua 
qualidade, de forma consciente ou então levadas ao 
engano,  muitas pessoas optam por adquirir óculos escuros 
na venda ambulante, Lojas não especializadas, nas redes 
sociais e ofertas promocionais ….. Um verdadeiro perigo 
para a preservação da saúde ocular, e em consequência, 
um perigo também para a manutenção da qualidade da 
sua visão.

Muitas destes pretensos Óculos de sol de marca, são 
obviamente falsificados e utilizam lentes igualmente falsas 
de baixíssima qualidade óptica, que não conseguem filtrar 
completamente a radiação nociva dos raios solares. 

Porque razão as lentes escuras, sem 
qualidade filtrante, são um perigo? 

O uso constante dos óculos escuros falsificados ou de 
qualidade duvidosa pode agravar casos de catarata, 
glaucoma, conjuntivite e até levar à cegueira parcial.

Na ausência de luz, a nossa pupila aumenta o seu 
diâmetro, ou seja a pupila dilata para facilitar a entrada de 
luz, o que acontece, também, quando se usa óculos com 

lentes escuras. Assim, este tipo de lentes falsas ou de má 
qualidade, não só, não protegem da radiação perigosa 
emitida pelo sol, como também potenciam os seus 
perigos, ao ampliar a área de entrada dos raios luminosos 
carregados de energia perigosa, os tais UV e IV, que 
afectam as estruturas internas do olho, nomeadamente, o 
cristalino (aumentando em muito o risco de aparecimento 
de cataratas) e a Retina (membrana onde se situam as 
células fotossensíveis responsáveis pela visão)

Posso usar lentes de Sol Graduadas?

Se precisa de lentes graduadas, pode optar por lentes 
com diversas tonalidades, sendo mais ou menos escuras, 
capazes de oferecer toda protecção dos óculos de sol com 
a nitidez e segurança dos seus óculos graduados. Inclusive 
já há lentes incolores para uso interior que possuem 
tratamentos que permitem absorver toda a radiação 
perigosa, inclusive a emitida pelos ecrãs digitais, cada vez 
mais utilizados no dia-a-dia.

Visite uma Óptica Conselheiro da Visão, que possui a oferta 
e diversidade de soluções para proteger o seu bem mais 
precioso, que é a visão, pelo preço justo e adequado às 
suas necessidades, não deixe que o pretensamente barato 
hoje, lhe saia muito caro amanhã.

OS PERIGOS 
DE COMPRAR 
ÓCULOS DE SOL 
FALSIFICADOS

“entre 2006 e 2012, 70 milhões 
de unidades de óculos 
falsificados foram apreendidos 
no Brasil.”

“Só 0,4% das unidades falsas 
apreendidas seguem normas 
de fabricação.”
In Globo.com
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Óptica Conselheiros da Visão - Avanca Óptica Conselheiros da Visão - Restelo

Ópticas Conselheiros da Visão no apoio à música Nacional

Óptica Conselheiros da Visão de Samora Correira e Entroncamento 

Novas Ópticas Conselheiros da Visão em Portugal

LUCKY DUCKIES
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A Associação de Atletismo de 
Lisboa e os Conselheiros da 

Visão acordaram uma parceria 
que se iniciou em julho de 2017 
com a aplicação destes dorsais 

e também com benefícios  e 
vantagens comerciais para todos 
os sócios que façam a aquisição 
de óculos e lentes graduadas na 

rede de ópticas do Grupo.

Nova Parceria

Óptica Conselheiros da visão de Barcelos Óptica Conselheiros da Visão de Tomar

Óptica Conselheiros da Visão da reboleira e São Brás apoia Belém Runners

Fotografias públicas, recolhidas das redes sociais

A Óptica Conselheiros da Visão de Tomar 
adere às festas da cidade e regressa ao 

tempo dos Cavaleiros de Cristo.
Óptica Conselheiros da visão de Barcelos apoia o Trail
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DEBAIXO D’OLHO
Por Manuela Bica

A
s parangonas das embalagens dos produtos 
alimentares chamam a atenção para o que 
os alimentos não têm. Depois em letrinhas 
minúsculas, difíceis de descortinar até para os 
que vêem um mosquito na outra banda, lá vêm 

as substâncias principais – proteínas, vitaminas e afins - e 
a catrefada de E, os aditivos - conservantes, corantes, 
anti-oxidantes, agentes de textura, substâncias gustativas. 
Sejam sintéticos ou naturais, o melhor mesmo seria 
prescindirmos deles.
Então na hora de escolher o que comprar a tarefa é 
hercúlea. Ideal seria termos todo o tempo do mundo e 
munidos de lupa podermos percorrer os corredores dos 
super e hipermercados e lermos todos os rótulos de fio a 
pavio, pelo menos dos produtos que fazem parte da nossa 
lista de compras.
Mas primeiro que tudo seria necessário fazer uma 
pesquisa, via net ou outra via qualquer, e arranjarmos 
uma lista dos aditivos, dos mais aos menos prejudiciais e 
compararmos e analisarmos… e pachorra para isto?
Claro que depois existem alternativas, um pouco mais 
dispendiosas na hora de comprar mas também mais 
preventivas em termos de saúde – os biológicos e os 

naturais… Mas, atenção!, que também com estes há que 
ter as devidas cautelas.
Depois lá vêm as recomendações da OMS para o sal 
e o açúcar e lá temos – ou devemos - ter o cuidado 
de escolher – ou não – os que correspondem a essas 
exigências. Porque há muito boa gente agora que põe 
dois pacotes de açúcar no café – em vez de um, já que a 
quantidade foi reduzida – e a primeira coisa que faz é pedir 
o sal mal a comida chega à mesa. O ideal seria comer tudo 
insonso e açúcar nem vê-lo e muito menos senti-lo. Mas 
quem é que aguenta?!
E depois ainda vem a história do leite, de vaca, claro! Há 
as ditas alergias – a intolerância à lactose. E aqui também 
existem outras opções – amêndoa, arroz, aveia, soja – ups!, 
soja não, porque pode ser – é! - geneticamente modificada. 
O milho também, gaita! E as pipocas? E a broa? Ah, e o 
trigo, que também provoca alergias e portanto os celíacos 
têm de tomar atenção a tudo o que seja produzido com 
este cereal. Agora, e felizmente!, para estes alternativas 
não faltam. Basta ter atenção aos rótulos, claro!, ou 
perguntar se este ou aquele alimento estão totalmente 
isentos de trigo. Quem sabe?
A evolução da dieta alimentar tem progredido a um ritmo 

Sem Gordura

Sem Açúcar
Sem Glúten
Sem Lactose

Com muitos aditivos!
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alucinante e nem sempre no bom 
sentido – o aparecimento de doenças 
associadas como as cardiovasculares, 
a obesidade, a diabetes e outras são 
disso exemplo. O que se comia há 50 
anos hoje é proibido. O que se come 
hoje será proibido daqui a quantos 
anos? Mas preocupar-nos para quê?, 
já ninguém dura até lá! Sei lá!
Hoje o que está a dar é tudo o que 
seja semente e frutos vermelhos, que 
são anti-oxidantes, OK? E o pão deve 
ser o mais escuro possível. E tudo o 
mais integral possível. Nada contra! 
Até porque o que é branco faz mal à 
saúde – farinha de trigo branca, arroz 
branco, sal refinado, açúcar branco, 
leite de vaca, lá está… informem-se 
(ou desinformem-se)! 
O dinheiro que se gasta em 
alimentação é diretamente 
proporcional ao que se gasta na 
saúde ou na falta dela. E este parece 

ser/é um processo irreversível. Mas 
os nutricionistas e as respetivas 
consultas também estão na moda. 
Se calhar para os doentes internados 
em instituições de saúde até é bom, 
para evitar que quem teve um ataque 
cardíaco seja presenteado com uma 
feijoada. Nunca se sabe!
Ainda há os suplementos, ou 
seja, aquilo que não existe nos 
alimentos – e porquê?... Então 
temos de suprir estas faltas, ou 
falhas, com substâncias que deviam 
existir naturalmente na Natureza e 
que o Homem e o progresso têm 
delapidado. Incongruente, não…? 
Pois… ninguém liga até que alguém 
liga.
Que canseira!
Então por que não simplificar já… 
porque mais tarde ou mais cedo…
Um comprimido será a solução? Para 
os que andam no Espaço é… então?...

O dinheiro 
que se 
gasta em 
alimentação 
é 
diretamente 
proporcional 
ao que se 
gasta na 
saúde ou na 
falta dela

Manuela Bica

Seremos aquilo que comemos? 

Ou o quebra-cabeças da alimentação

Para quando o comprimido?
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CONTACTOS

LOCAL:LOCAL: LOJA:LOJA: MORADA:MORADA: TLF:TLF:

Abrantes
Águas Santas
Alapraia
Albufeira
Alcobaça
Alenquer
Alferrarede
Algés
Aljustrel
Almada
Almancil
Almeirim
Almodôvar
Alverca do Ribatejo
Amadora
Amadora
Amadora
Amadora
Amarante
Amor
Anadia
Ansião
Arco de Baulhe
Arcos de Valdevez
Arganil
Avanca
Aveiro
A-Ver-o-Mar
Avintes
Baixa da Banheira
Barcelos
Barcelos
Barreiro
Beja
Beja
Belas
Benavente
Benfica do Ribatejo
Bombarral
Braga
Braga
Brandoa
Buraca
Bustos
Cacém
Caldas da Rainha
Caneças
Cantanhede
Carcavelos
Cast. da Maia
Castelo Branco
Castro Verde
Cercal
Ch.da Caparica
Chaves
Coimbra
Coimbra
Côja
Condeixa-a-Nova
Condeixa-a-Nova
Cortegaça
Coruche
Elvas
Entroncamento
Entroncamento
Esposende
Estoril
Estremoz
Fafe
Famões
Faro
Faro
Fátima
Fátima
Ferreira do Alentejo
Ferreiras
Figueira da Foz
Figueira da Foz
Goís
Gouveia
Guia
Guimarães
Lagoa
Lagos
Lisboa
Lisboa
Lisboa

Óptica Alipios
Óptica Alto Da Maia
Olhar Em Redor
Óptica Lucia
Óptica Ribeiro
QuerÓculos? Óptica
Óptica Alipios
Óptica De Algés
Modelo Visual
Óptica Pedro
Óptica Lucia
Óptica Vanessa
Mamede Óptico
Óptica Visão De Alverca
Fernando Oculista
Fernando Oculista
Visionwest - Mercado dos Óculos
Good Vision
Óptica De São Gonçalo
Óptica Pimenta
Central Óptica
Óptica Ideal de Ansião
Óptica Santos
Óptica Dias
Óptica Médica de Arganil
Espiral Ópticas
Aveiróptica
Óptica Vermar
Óptica Central de Avintes
Óptica Cidade Nova
Santos Oculista
Santos Oculista
Oculista Central De St. André
Centro Óptico de Beja
Modelo Visual
Belas Visão
Benaóptica
Óptica Vanessa
PB - Óptica do Bombarral
Óptica Vilas Boas
Ana Trabulo
Mamede Óptica/Oculista Da Brandoa
O Oculista do Bairro
Óptica Pato
Macedo Oculista
Opticaldas
Gilmed Óptica
Óptica Santos
Óptica Perfil
Diagonal Óptica
Óptica Ideal de Castelo Branco
Modelo Visual
MasterÓpticas
Fernando Oculista
Óptica Castro
Óptica Médica Do Mondego
João Carlos Oculista
Artyóptica de Coja
Oticacriativa
Óptica Ideal de Condeixa
Espiral Ópticas
Óptica Vanessa
Lebróptica
Óptica Visão Clinica
Fernandóptica
Visãoptica
AltaVisão
Versão de Luz Óptica
Centro Óptico Fafe
Gilmed Óptica
Óptica Lucia
Visoptica
Óptica Andreia
Óptica Rosa D´Ouro
Óptica Jones
Óptica Lucia
Mácula - Óptica Médica
Artyoptica da Figueira da Foz
Artyoptica de Gois
Óptica do Concelho
Óptica Lucia
Óptica de Guimarães
Óptica Lucia
Óptica Lagos
Centro Óptico Restelo
Óptica Conselheiros da Visão João XXI
Óptica Brasil

Pcta. do Chafariz, 89-A | CP:2200-235
Rua D. Afonso Henriques, 3193 | CP:4425-057
C. Comercial Areias, Loja 6 A - 18 | CP:2765-091 
Urb. Vilanova, 10 - Lj A | CP:8200-269
Rua Alexandre Herculano, 45 | CP:2460-022
Av. Bombeiros, 67/69 | CP:2580-289
Urb. dos Platanos, Bloco 1 Loja A | CP:2200-046
Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 33/35 | CP:1495-039
Av. Da Liberdade, 62-B | CP:7600-000
Rua Bernardo Francisco da Costa, 73 | CP:2800-030
Av. 5 de Outubro, n.º 170 R/c | CP:8135-101
Praça Lourenço de Carvalho, 32 | CP:2080-043
Rua António Cândido Colaço, 27-A | CP:7700-016
Av. Capitão João Almeida Meleças, 71 | CP:2615-099
Rua Elias Garcia, 263 C | CP:2700-320
Rua Elias Garcia, 275 B | CP:2700-321
Avenida Santos Matos, n.º 15 A | CP:2700-748
Rua Elias Garcia, 247 A | CP:2700-320
Rua 31 de Janeiro, 38 | CP:4600-043
Rua da Serrada, nº4 - Edif. Coviran | CP:2470-771
Rua do Cértoma - Malaposta | CP:3780-294
Rua dos Bombeiros Voluntários,16 loja B | CP:3240-129
Av. Capitão Elísio de Azevedo | CP:4860-041
Rua Conselheiro Plácido de Abreu | CP:4970-464
Rua Dr. Veiga Simões | CP:3300-048
R. Prof. Dr. Egas Moniz, Lt. 6, Piso 0 | CP:3860-078
Rua Domingos Carrancho, 5 | CP:3800-145
Av. Nossa Sra. das Neves, 98 | CP:4490-011
Rua 5 De Outubro Nº 2848 | CP:4430-898
Rua 1º de Maio, 71-C | CP:2835-147
Campo 5 de Outubro, 271 | CP:4750-274
C.C do Terço, Campo 5 de Outubro Lj.17 | CP:4750-274
Rua Afonso de Albuquerque, 11-A | CP:2830-177
Rua da Liberdade, 10-A | CP:7800-462
Rua Zeca Afonso, 26 | CP:7800-522
Rua Victor Cordon, 5 – Lj B | CP:2605-070
Rua Prof. António Salvado Pires, Lt. 9, R/c | CP:2130-064
Rua Direita nº 144 | CP:2080-326
Largo do Município, 14 | CP:2540-046
Praça Alexandre Herculano, 44/45 | CP:4710-292
Largo de Santa Cruz, 35 | CP:4700-322
Rua da Liberdade, 11-B | CP:2650-202
Rua Prof. Dr. Egas Moniz, nº1-A, Loja | CP:2610-147
Rua do Sobreiro - Galerias Bolivar | CP:3770-017
Av. dos Missionários, 13 | CP:2735-135
Rua Heróis da Grande Guerra, 124 R/c | CP:2500-320
Rua do Lagar nº 2, Loja B | CP:1685-582
Rua de S. João, 4-A | CP:3060-157
Rua Sacadura Cabral, Lt. 4 – Lj 1 | CP:2775-626
Edf. Via Diagonal, 11 | CP:4475-627
Alameda da Liberdade, 23 | CP:6000-074
Rua Alexandre Herculano, 29 A | CP:7780-142
Largo dos Caeiros nº 65 A | CP:7555-115
Rua António de Andrade, 6 | CP:2820-287
Ladeira da Brecha, 12 | CP:5400-126
Alameda Calouste Gulbenkian, 13/15 | CP:3001-601
Rua Avelino Veiga, 15/17 | CP:3000-003
Rua Dr. Albino Figueirede | CP:3305-143
Rua 25 de Abril, n.º 8 | CP:3150-147
Rua Doutor Simão da Cunha 2 | CP: 3150-140
Rua 13 de Maio, 988 A | CP:3885-229
Rua da Misericórdia, n.º: 4-6 | CP:2100-134
Rua de Olivença, 19 | CP:7350-075
Av. Dr. José Eduardo Vitor das Neves, nº 27 | CP:2330-066
Rua António Lucas, N.º 21 | CP:2330-101
Largo Rodrigues Sampaio, 38 | CP:4740-218
Estrada de Alapraia, 494B R/C Dto. | CP:2765-012
Rua Vasco da Gama, nº 7 | CP:7100-559
Rua General Humberto Delgado, 75 | CP:4820-261
Urb. Qta. Segulin, Lt. A Edf. Intermarché, Lj. 8 | CP:1675-924
Rua D. Francisco, Nº22 | CP: 8000-306
Rua Dr. Cândido Guerreiro nº 50 | CP:8000-319
Rua Jacinta Marto, n.º 90 | CP:2495-450
Rua dos Monfortinos, Apartado 21 | CP:2495-446
Av. General Humberto Delgado, 27-A | CP:7900-555 
Edf. Pescada, Loja C - Largo das Ferreiras | CP:8200-559
Rua Rancho das Cantarinhas, 6 - Buarcos | CP:3080-250
Praça Mª Mad. Biscaia Azaredo Perdigão, 30 | CP:3080-087
Av. Comandante Augusto Luis Rodrigues | CP:3330-301
Rua da República nº 81 | CP:6290-518
Largo N. Senhora da Guia, Edf. Atlântida, Loja 26 | CP:8200-434
Rua de Stº António, 72-80 | CP:4800-162
Praça da Republica, n.º 2 B R/c | CP:8400-305
Rua Marquês do Pombal, 18 | CP:8600-753
Rua Duarte Pacheco Pereira, Nº24 D | CP:1400-140
Av. João XXI nº 23 B | CP:1000-299
Largo do Rato, 12-C | CP:1250-186

241 372 303
224 044 172
214 646 050
289 589 874
262 582 345
263 710 913
241 362 833
214 112 820
284 600 120
212 749 583
289 394 148
243 591 220
286 662 729
219 574 068
214 931 939
218 230 630
218 081 533
218 021 041
255 440 043
244 237 939
231 405 930
236 679 861
253 665 332
258 522 821
235 205 622
234 881 048
234 429 279
252 611 577
227 847 207
212 090 472
253 814 440
253 811 528
212 154 773
284 324 458
284 320 343
214 321 460
263 517 485
263 597 554
262 604 600
253 221 426
253 217 082
214 744 839
219 681 586
234 752 194
219 180 458
262 843 269
219 816 851
231 423 441
214 566 119
229 824 135
272 342 526
286 320 220
269 949 209
212 962 677
276 318 025
239 483 388
239 824 082
235 721 621
239 942 451
239 944 334
256 754 732
243 618 060
268 622 387
249 728 334
249 717 641
253 961 357
211 391 058
268 084 777
253 495 221
219 341 622
289 093 643
289 829 585
249 533 812
249 530 080
284 739 746
289 508 474
233 434 119
233 427 723
235 772 497
238 498 034
289 562 414
253 412 552
282 352 408
282 760 832
210 131 535
211 910 628
213 880 706

Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Loulé
Loulé
Mação
Mafra
Maia
Massamá
Mealhada
Monte Abraão
Monte Real
Montemor-o-Novo
Montenegro
Nazaré
Nazaré
Nelas
Nisa
Nogueira da Maia
Odivelas
Odivelas
Olhão
Olhão
Olhão
Olhão
Oliveira do Bairro
Oliveira do Hospital
Ourém
Pampilhosa da Serra
Parchal
Parede
Paredes
Pataias
Pinhal Novo
Poceirão
Ponte da Barca
Ponte de Sôr
Portimão
Porto
Porto
Porto
Porto
Porto
Porto
Porto
Porto
Porto
Porto
Póvoa de Lanhoso
Póvoa de Varzim
Quarteira
Quinta do Conde
Reboleira
Rio de Mouro
S. João Estoril
S. Mamede Infesta
S.B.Messines
Salvaterra de Magos
Samora Correia
Santa Cruz do Bispo
Santarém
Santarém
Santiago do Cacém
São Brás
Seia
Senhora da Hora
Serpa
Setúbal
Sines
Tábua
Taveiro
Terrugem
Tomar
Torres Vedras
Valado dos Frades
Viana do Castelo
Vieira de Leiria
Vila do Conde
Vila do Conde
Vila Nova de Milfontes
Vila Nova Foz Côa
Vila Nova Gaia
Vila Nova Paiva
Vila Verde
Vilarinho do Bairro
Viseu

Óptica Jomil
Óptica Machado
Óptica do Arco
O Oculista do Bairro
Óptica Fonseca
Óptica Lúcia
Óptica Saramago
Óptica Conselheiros da Visão Mafra
Maióptica
Óptica Soares de Massamá
Central Óptica
AltaVisão
Óptica Monte Real
Fernando Oculista
Óptica Médica do Montenegro
Léo Oculista
Óptica Rosa D´Ouro
Mundivisão
Nisa Visão
Nogueiróptica
Oculista de Odivelas
Óptica São Cristóvão
Óptica Luis Filipe
Óptica Luis Filipe
Óptica Lucia
Óptica Médica Olhanense
Óptica Neto Joias
Óptica do Concelho
Ourém Óptica
Artyoptica de Pampilhosa da Serra
Óptica Lucia
C.O Jardins Da Parede
C.O Vale Do Sousa
Óptica Nova Visão
Fernando Oculista
Fernando Oculista
Óptica Dias
Nuno Óptica
Óptica de Portimão
Óptica Pupila
Farmácia Barreiros
Óptica Invicta
Sousa Ópticos
Premium Ópticas
Premium Ópticas
Retina Óptica
Retina Óptica
Óptica V
Pacheco Ópticas
Óptica Novo Visual
MK Óptica
Óptica Lucia
Fernando Oculista
Centro Óptico da Reboleira
Óptica Estilo
Olhar Em Redor
Óptica José & José
Óptica Lucia
Luz Óptica
Óptica Visão Clinica
Óptica Médica Santa Cruz
Óptica Scalabis
Casa dos Óculos
MasterÓpticas
Fashion~Optics
Óptica do Concelho
Óptica Senhora da Hora
Centro Óptico de Serpa
Lindóptica
MasterÓpticas
Centro Óptico De Tábua
Oticacriativa
Oculista Carioca
Óptica Barreto
Optitorres
Horizonte Visual
Minhoóptica
Óptica Pimenta
Oculista das Caxinas
Óptica Médica Alameda
MasterÓpticas
Óptica Oliveira
Premium Ópticas
Taiz Óptica
Óptica Dias
Óptica Pato
Mundivisão

Rua Áurea, 249 | CP:1100-062
Travessa De Santo Antão 14º 1º | CP:1150-312
Rua Professor Sousa Câmara, 136-C | CP:1070-218
Avenida Grão Vasco, n.º 45A | CP:1500-336
Praça da Républica, 10 | CP:8100-269
Av. 25 de Abril, Nº25 Lj B | CP:8100-506
Rua Francisco Serrano, 17 | CP:6120-747
Av. 25 de Abril, 15 - Loja D | CP:2640-456
Av. Dr. Germano Vieira, 482 - Gueifães | CP:4470-050
Rua Norton de Matos, 1A/1B | CP:2745-827
Rua Dr. Costa Simões, 9 | CP:3050-326
Av. Soldado Joaquim Luis, Nº7 | CP:2745-290
Rua Eng. Duarte Pacheco, 26 | CP:2425-031
Rua de Aviz, 10 | CP:7050-090
Rua Julio Diniz nº25 | CP:8005-255
Rua da Sub-Vila, 25 | CP:2450-266
Edf. Solmar - Rua dos Galeões, Corte B Lj 3 | CP:2450-204
Av. João XXIII, Lj. 7 | CP:3520-059
Praça da República, 114 | CP:6050-350
Rua Agostinho da Silva Rocha, 23 | CP:4475-451
Av. D. Dinis, 6-A | CP:2675-326
Av. D. Dinis, 62-A | CP:2675-328
Av. Comb. da Gr. Guerra, Lt. 5, R/c Esqº | CP:8700-440
Praça Patrão Joaquim Lopes, 28 | CP:8700-353
Av. Dr. Bernardino da Silva, n.º 66/68 | CP:8700-300
Avenida D. João VI, n.º 74 Lote 1 Loja B | CP:8700-137
Av. Dr. Abílio Pereira Pinto, nº 30 | CP:3770-201
Rua Engº Adelino Amaro da Costa, 10 | CP:3400-110
Praça da República, 16 R/c | CP:2490-498
Rua Rangel Lima | CP:3320-229
Urb. Quinta das Palmeiras, Lt 3, Loja C | CP:8400-623
Urb. Jard. da Parede, Av. das Tílias, Lt46 - Lj A | CP:2775-335
Rua Elias Moreira Neto, 13 | CP:4580-085
Avenida Rainha Santa Isabel, nº 209A | CP:2445-204
Praça da Independência, 8 | CP:2955-120
Avenida de Palmela, 18 A | CP:2965-316
Rua Dr. Joaquim Moreira de Barros, 19 | CP:4980-634
Rua Gen. Humberto Delgado, Lt.H – Fr. C | CP:7400-259
Rua do Comércio, n.º 36 | CP:8500-633
Rua 31 de Janeiro, 197 | CP:4000-543
Rua Serpa Pinto, 8 | CP:4050-582
Av. Dr. Antunes Guimarães, 25 | CP:4100-079
Rua Passos Manuel, 187 | CP:4000-385
Avenida da Boavista, 661 | CP:4100-127
Praceta Exército Libertador, 52 | CP:4250-205
R. Sampaio Bruno, 12-A | CP:4000-439
Travessa das campinas, 45 | CP:4100-409
R. Costa Cabral, n.º 2195 | CP:4200-230
Av. Fernão Magalhães, 1941, Loja 9 | CP:4350-171
Av. dos Bombeiros Voluntários, N. 92 | CP:4830-514
Av. Mouzinho de Albuquerque, nº123 | CP:4490-409
Edf. Armação R. da Alagoa, Frç J L, Lj 10/11 r/c | CP:8125-000
Prcta. da Juventude, 14 Loja C (junto EN 10) | CP:2975-339
Av. da Aviação Portuguesa, 26, Lj. Esqª | CP:2720-059
Rua Irmãos Wright, 4 – Lj. | CP:2735-371
Rua Egas Moniz 190 A | CP:2765-000
Rua Godinho Faria, 319 | CP:4465-155
Rua Gago Coutinho, n.º 10 r/c 10A | CP:8375-109
Av. Dr. Roberto Ferreira Fonseca | CP:2120-117
Av. Professor Egas Moniz, Nº7-B | CP:2135-232
Rua de Cidres, 1155 | CP:4455-812
Rua Capelo e Ivens, 113 | CP:2000-039
Rua Serpa Pinto n. 88 a 92 | CP:2000-046
Estrada de Santa Cruz nº 1 A | CP:7540-147
Rua Oliveira Martins, 13 A | CP:2700-618
Rua Dr. Simões Pereira nº 17 / 18 | CP:6270-510
Av. António Domingos dos Santos, 87 | CP:4460-237
Rua Nova, 42 | CP:7830-364
Largo da Misericórdia, 9 | CP:2900-502
R. Poeta António Aleixo, Lt. 1 – Lj. C | CP:7520-171
R. Dr. Francisco Beirão | CP:3420-305
R. Combatentes da Grande Guerra, 144/146 | CP:3045-469
Av. 29 de Agosto, 206 | CP:2705-869
Rua Serpa Pinto, 160 | CP:2300-592
Rua Santos Bernardes, 12-C | CP:2560-362
Praça 25 de Abril, 2 | CP:2450-340
Av. Rosália de Castro, 80 | CP:4900-421
Largo da República, 10 | CP:2431-909
Av. Dr. Carlos Pinto Ferreira, 195 | CP:4480-665
Praça Luís de Camões, 49 | CP:4480-719
Rua Custódio Brás Pacheco 5 | CP:7645-012
Rua de São Miguel, 2 | CP:5150-630
Rua Barão do Corvo, 13 | CP:4400-039
Av. 25 de Abril, Bloco 4, R/c Esqº | CP:3650-209
Rua Dr. Bernardo Brito Ferreira, 140 | CP:4730-716
Estrada Nacional 334, 36 Torres Poutena | CP:3780-597
C.Com. Ecovil, loja 27, Rua do comércio | CP:3500-110

213 420 719
213 468 777
213 885 624
215 959 998
289 417 968
289 093 619
241 572 015
261 149 020
229 600 254
214 370 298
231 202 120
214 371 074
244 612 401
266 896 740
289 807 738
262 551 654
262 561 689
232 940 338
245 413 185
224 061 827
219 339 019
219 315 745
289 721 053
289 715 797
289 707 118
289 048 944
234 746 637
238 606 276
249 543 934
235 594 372
282 492 507
214 669 367
255 784 223
244 580 551
216 045 651
265 995 908
258 452 573
242 206 391
282 094 128
222 080 653
228 328 523
226 169 531
222 006 245
224 077 691
224 003 436
222 017 458
226 172 008
225 493 003
225 027 179
253 033 898
252 618 253
289 366 571
212 109 688
214 951 444
219 160 107
211 926 440
229 015 147
282 332 257
263 508 331
263 655 607
229 951 061
243 309 000
243 322 915
269 826 051
214 938 632
238 393 156
229 548 352
284 549 245
265 525 158
269 633 801
235 412 594
239 984 373
219 615 713
249 313 827
261 325 228
262 578 091
258 817 233
244 697 029
252 638 468
252 642 962
283 997 106
279 762 440
223 759 665
232 604 698
253 322 663
231 959 300
232 423 101

AS ÓPTICAS CONSELHEIROS DA VISÃO



SAÚDE À VISTA

163

TAEG do Cartão de Crédito Conselheiros da Visão: 0,00% | A utilização do crédito está condicionada  a uma mensalidade mínima de 15 €.
Exemplo Representativo: para um crédito no valor de 600 € em 12 meses, prestação mensal de 50 €, TAN 0%. Crédito disponibilizado pela Popular Serfin e sujeito à sua aprovação. As Ópticas 
Conselheiros da Visão atuam como mediadores de crédito a título acessório e sem caráter de exclusividade. Informe-se sobre todas as condições junto da Popular Serfin.
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