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O Grupo conselheiros 
da visão comemora três 
décadas com a saúde 
ocular em primeiro lugar, 
totalmente focados em 
Si, nosso cliente, que 
nos privilegia com a sua 
preferência pela elevada 
especialização dos cerca 
de 800 especialistas em 
óptica e optometria, que 
constituem uma rede 
de quase 200 ópticas 
de proximidade que 
diariamente colocam o 
seu saber aos serviço 
dos cuidados que a sua 
visão requer nas várias 
valências e que têm como 
missão superar as melhores 
expectativas.

O ponto alto das 
comemorações foi a VI Gala 
solidária Conselheiros da 
Visão que teve todos os 
ingredientes para ser mais 
um sucesso, felizmente 
foi mesmo, esgotando por 
completo o nobre salão 
Preto e Prata do Casino 
Estoril, não foi somente a 
existência de um excelente 
quarteto de apresentadores, 
os bons Amigos, Carla 
Matadinho, Isabel Angelino, 
Kapinha e Zé Figueiras e 
um conjunto de artistas de 

enorme qualidade, como a 
Classe de Jovens talentos 
do Alto do Moinho, o desfile 
da Miss Galaxy, a arte da 
cantora luso-chinesa, Cao 
Bei e as encantadoras 
bailarinas de Macau, 
que nos garantiram um 
espectáculo que encantou 
o publico, mas também 
os festejos dos 45 anos 
de carreira da nossa 
embaixadora Solidaria Rita 
Ribeiro, que estreou na 
nossa gala uma revista à 
portuguesa "o reviralho", 
tudo isto foi belo, mas 
homenagear os nossos 
fundadores, celebrar os 
valores que nos fazem 
profissionais de excelência 
para mais de 1 000 000 de 
clientes e recordar todos 
quantos nos permitiram 
ser hoje uma marca 
consolidada no sector só 
poderia ser um grande 
motivo de sucesso, regozijo 
pessoal e institucional.
Todos os momentos foram 
carregados de significado, 
mas destaco o discurso de 
Nuno Benedito presidente 
da Associação Pata 
de açúcar, a principal 
beneficiária da causa 
solidaria, que inserido na 
Politica de responsabilidade 

social das ópticas 
conselheiros da visão, 
estamos a desenvolver, pelo 
ênfase no agradecimento 
que deu ao nosso empenho 
nesta causa que está  "a 
salvar vidas". Que maior 
alegria poderíamos ter ao 
ouvir um reconhecimento 
público tão marcante?
 
Trinta anos, ainda é só o 
inicio de um ideal, muito 
temos projectado, os 
objectivos são sempre 
continuados e evolutivos 
como o próprio mundo, 
para isso apostamos 
numa mensagem de 
qualidade do serviço e 
actuação nos cuidados 
primários da saúde ocular 
com o lançamento da 
rubrica "Doutor à vista" 
que têm como interlocutor 
privilegiado o Medico de 
Família Dr João Ramos,  em 
termos de responsabilidade 
social, depois de concluído 
o treino da cadela "Retina" , 
já resgatamos mais uma, a 
"Iris", e assim continuaremos 
a "salvar vidas" e a 
desenvolver a causa 
"Previna a cegueira causada 
pela diabetes... olhe por si”, 
vamos dar um relevo muito 
especial a uma campanha 

de moda aliada à “visão e 
condução segura” com os 
nossos amigos, clientes 
e embaixadores Isabel 
Angelino e Manuel Gião, 
que estiveram connosco 
a escolher as novas 
colecções em Milão, 
capital do design e moda, 
colecções que já podem 
experimentar em todas as 
Ópticas Conselheiros da 
Visão existente em Portugal.
 
Este é também o momento 
de endereçar o meu mais 
profundo agradecimento 
aos que acreditaram nos 
projectos que integrei e 
liderei, nomeadamente, aos 
elementos que integraram 
as sucessivas direcções 
que Presidi, Colegas e 
Parceiros, só com o apoio 
de todos foi possível 
cumprir este percurso 
de enorme progresso e 
sucesso colectivo, sempre 
focado no melhor serviço 
a prestar ao elemento mais 
importante para as ópticas 
Conselheiros da Visão, o 
Cliente.
 
Bem hajam!

30 Anos
Focados 
em Si
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tenho que fazer a 
minha vénia ao Grupo 
Conselheiros da Visão 
pois tenho assistido aos 
vários eventos solidários 
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X I C O F R A N
ENTREVISTA

R.S.V: Quando se 
apercebeu da sua 
apetência pela arte e 
nomeadamente a pintura – 
a sua forma de arte?
A minha apetência para 
a arte começou muito 
cedo, mais concretamente 
na instrução primária. O 
que para isso e tenho 
como grande influência 
a contribuição da minha 
professora de nome 
Henriqueta que, por 
sua vez, desenhava 
espantosamente nos 
antigos quadros de ardósia. 
Toda aquela magia de ver a 
professora a desenhar em 
giz encantou-me e mudou 
a minha maneira de ser e a 
personalidade até hoje! A 

partir daí, comecei a querer 
imitar a própria professora, 
a qual reconheceu em 
mim essa apetência, pois 
começou a pedir aos meus 
pais todos os trabalhos 
realizados por mim.

R.S.V: Nunca teve dúvidas 
sobre o caminho a seguir, 
isto é, tirar um Curso de 
Design?
Sim, tive algumas dúvidas 
até ao 12º ano de 
escolaridade, onde tinha 
igualmente outra paixão, 
que era o desporto. Mas, 
na altura da inscrição para 
a faculdade, o meu “eu” 
falou mais alto e enveredei 
para as Artes e tirei o Curso 
Superior de Designer.

R.S.V: Sentiu-se sempre 
apoiado, pela família e 
amigos, para fazer da 
sua arte também a sua 
profissão?
Sim, de facto, a família tem 
sido o meu alicerce e o meu 
suporte e o apoio tem sido 
incondicional. Também os 
amigos certos na hora certa 
têm sido importantes no 
meu caminho, pois eles são 
a família que escolhemos.

R.S.V: Qual ou quais 
as suas fontes de 
inspiração?
Não tenho propriamente 
fontes de inspiração! Mas, 
sim, o acreditar sempre 
naquilo que faço, sempre 
com honestidade por mim 

mesmo e pelos outros. 
Tentei criar um estilo próprio 
e dar um cunho pessoal ao 
meu trabalho e hoje é com 
grande regozijo que todos 
reconhecem um Xicofran 
e essa é a minha grande 
fonte de inspiração, ser leal, 
ter perseverança e muito 
trabalho.

R.S.V: Conseguiu sempre 
viver da sua arte ou teve 
em algum momento da 
sua vida de enveredar por 
um trabalho que fosse 
mais rentável?
Ainda hoje trabalho 
para uma entidade - o 
Metropolitano de Lisboa - 
onde sou gestor territorial 
do Património. É um 
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Os Conselheiros da Visão têm a 
preocupação,  de ajudar as Artes 
nas mais variadas vertentes 
e assim ter um papel ativo e 
contributivo na cultura em geral



trabalho de que gosto muito 
e enquanto puder conciliar 
assim farei!

R.S.V: De que maneira 
se conseguiu firmar no 
mundo das artes, do 
qual muitos artistas se 
queixam, nomeadamente 
por falta de apoios?
Não foi fácil, é um mundo 
aliciante e encantador, 
mas um mundo um pouco 
fechado! Nunca 
tive a chamada 
cunha ou um 
verdadeiro apoio. 
Tive sempre de 
ir à luta. Muitas 
vezes com 
os trabalhos 
e portefólios 
debaixo do braço 
de galeria em 
galeria. Mas a 
perseverança 
é o meu lema 
e desistir não 
está no meu 
horizonte! Ainda 
mais quando 
se acredita no 
nosso trabalho e 
no nosso valor. 
Atualmente, 
acontece o 
contrário - tenho 
de gerir a minha agenda 
anual conforme os vários 
convites para exposições. 
E como sei o quanto é 
difícil esse caminho, faço 
hoje curadorias em alguns 
espaços expositivos, onde 
tento encontrar artistas 
emergentes ou artistas 
com algum percurso, 
mas que nunca tiveram a 
oportunidade de o poder 
apresentar ao grande 
público.

R.S.V: Onde se pode ficar 
a conhecer a sua arte, as 
suas pinturas e os seus 
trabalhos?
Hoje em dia as redes 
sociais são uma ferramenta 
muito importante! E para 
mim têm-no sido. Devido 
ao meu vasto trabalho ao 
longo dos anos, as pessoas 
e clientes poderão colocar 
a palavra xicofran no 
Google ou noutros motores 
de busca e rapidamente 

visualizam o meu trabalho e 
obra, assim como chegarão 
à informação das galerias 
com as quais trabalho ou 
das exposições a decorrer. 
Ter ganho o estatuto do 
Pintor do Jazz abriu-me as 
portas não só em Portugal 
como além-fronteiras.

R.S.V: Como travou 
conhecimento com o 
Grupo Conselheiros da 

Visão?
Existe uma loja do grupo 
mesmo perto da minha 
casa, mas, de facto tenho 
que fazer a minha vénia 
ao Grupo Conselheiros 
da Visão pois tenho 
assistido aos vários eventos 
solidários com o seu 
patrocínio, e que muito tem 

contribuído para a melhoria 
da qualidade de vida de 
muita gente  como também 
tem a preocupação,  de 
ajudar as Artes nas mais 
variadas vertentes e 
assim ter um papel ativo e 
contributivo na cultura em 
geral.

R.S.V: A sua arte 
requer condições de 
visão excecionais. Já 

sentiu alguma 
dificuldade no 
campo da visão?
Pela primeira 
vez na vida senti 

dificuldade na visão ao 
perto e este ano  tive que 
começar a usar lentes de 
ver ao perto.

R.S.V: Preocupa-se com 
a sua saúde ocular? 
De que maneira – faz 
habitualmente rastreios, 
consultas…?

Não fazia muito confesso, 
mas, de facto é necessário, 
e poderá minimizar muito 
qualquer problema quando 
encontrado do seu estado 
inicial, assim como a visão, 
que são o espelho da alma 
e para que possamos ver 
o que há de mais belo do 
mundo que é a própria vida, 
a nossa família os nossos 
amigos, é de estrema 
importância, fazer sempre 
os rastreios a tempo e se 
possível que o faça no 
Grupo Conselheiros da 
Visão.
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Saúde à Vista: Que balanço faz da 
vossa visita à Mido 2019?
Parece-nos que este ano a MIDO 
foi maior, quer em número de 
expositores, quer de visitantes, 
inclusive, muitos Ópticos 
Conselheiros da Visão fomos 
encontrando nos vários dias de 
feira. Por isso o balanço não 
poderia ser mais positivo. A MIDO 
potencia o espaço às ideias e à 
criatividade onde a  LAB ACADEMY 
foi disso exemplo, uma exposição 
dedicada aos jovens designers 
no mundo do eyewear, podemos 
observar ainda novas marcas e 
conceitos, destacamos no stand 
da Sáfilo, o original espaço, com 
o simulador de F1 Carrera/Alfa 
Romeo onde o nosso embaixador 
Manuel Gião fez as delicias dos 
muitos visitantes na arte de bem 
conduzir.

RSV: O que destacam da feira 
deste ano?
Uma grande diversidade de 
conceitos e algumas acções 
promocionais da qual destacamos o 
grande êxito que foi a apresentação 
da embaixadora Isabel Angelino 
de colecções tais como a POLICE, 
, KATE SPADE e CHLOE. Em 
termos económicos, destacamos 
a apresentação do estudo da 
GFK – Optical Monitor – que 
explana o perfil de consumidores 
dos países emergentes de leste, 
como a Hungria e a Polónia, a 
que se juntam a Holanda e a 
Bélgica, comparando-os com o 
top 5 europeus (Itália, Espanha, 
França, Reino Unido e Alemanha) 
contactou-se neste estudo, tendo 
até em conta as campanhas de 
baixo preço também existentes 
em Portugal, que em todos estes 
Países, o preço é somente o 
5ª factor de escolha, sendo os 
primeiros; a qualidade das lentes, 
o aconselhamento do especialista 
e os aspecto ligado à saúde ocular, 
comprovando-se que a estratégia 
do Grupo Conselheiros da visão 
em valorizar a especialização e a 

humanização do serviço, até pode 
parecer o caminho mais difícil, mas 
com certeza, o de resiliência no 
presente, e de sucesso no futuro, 
para a satisfação do Cliente das 
Ópticas Conselheiros da Visão.

RSV: Quer deixar alguma 
mensagem aos colegas que não 
puderam deslocar-se a Milão?
Todos os anos o grupo 
Conselheiros da visão organiza a 
viagem à MIDO com um programa 
que possibilita aos Cooperadores 
que acompanham a direcção, 
também tomarem parte activa na 
escolha das novas colecções, 
este ano tivemos a particular 
companhia e apoio nessa escolha 
dos embaixadores Isabel Angelino 
e Manuel Gião, protagonistas da 
campanha "VISÃO E CONDUÇÃO 
SEGURA" que sensibiliza a 
população para a importância de 
ter um boa visão, para fazer uma 
condução segura, a mensagem 
para os colegas Conselheiros 
da Visão é que ser conhecedor 
da inovação, analisar as novas 
propostas é sinónimo de estar 
mais perto de corresponder às 
expectativas dos nossos clientes e 
sempre que possível devem visitar 
esta feira que é seguramente a 
maior da Europa e uma das três 
maiores do mundo, onde estão 
todos os parceiros das Ópticas 
Conselheiros da Visão.
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C O N S E L H E I R O S  D A  V I S Ã O
L A N Ç A M  A  R Ú B R I C A : 

O 
grupo Conselheiros da Visão,  é um vasto 
conjunto de ópticas de proximidade que 
abragem todo o Pais  e são reconhecidas 
pela sua elevada especialização em óptica 

e Saúde ocular, porva disso é que acabam de lançar 
um novo projecto que incide sobre os cuidados 
primários da visão em parceria com o Médico de 
Familia Dr João Ramos.

O
s Conselheiros 
da Visão, em 
parceria com 
o Dr. João 
Ramos,  que 

afirma “ser uma honra o 
facto de me convidarem 
para este projecto”, 
assinalaram o Dia Mundial 
da Visão com o lançamento 
do projecto “Doutor à Vista”, 

que tem como objectivo a 
sensibilização e a partilha 
de informação sobre a sua 
saúde ocular. 

Foi numa tarde bem 
ensolarada que em 
conferência de imprensa 
realizada no Hotel 
NH collection lisboa 
liberdade, presenciada 

pela comunicação social, 
opticos, amigos e clientes 
famosos, como a “voz da 
radio” Fernando Correia, a 
Cantora Ana, a nutricionista 
e Modelo Joana Martins, 
Rubim Fonseca , Mónica 
Sofia, as actrizes Paula 
Marcelo, Sara Inês, 
Marisa Carvalho, Isabel 
damatta, ….  que sob a 

égide do claim “A SAÚDE 
OCULAR EM PRIMEIRO 
LUGAR”, assistiram de 
forma bem interessada ao 
lançamento desta acção 
estratégica que diferencia 
os conselheiros da visão 
ao permitir à população 
“consultar” um médico de 
família para esclarecer 
dúvidas relacionadas 

“uma honra o 
facto de me 
convidarem 
para este 
projecto”

João Ramos

OBJECTIVO É TIRAR AS DÚVIDAS DOS 
PORTUGUESES SOBRE A VISÃO E SAÚDE OCULAR
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com a saúde dos olhos, 
agora de forma mais fácil. 
Foram diversas as questões 
colocadas, Fernando Correia, 
entre divertidas “picardias” 
sobre futebol com o Dr João 
Ramos coloca-lhe uma questão 
“devido ao meu descolamento 
de retina, tenho dificuldade em 
encarar a luz, como consigo 
verificar se uma lente solar, 
é ou não, apropriada ao meu 
caso?”, que além de fazer a 
devida explicação secundadas 
pelo Optometrista André 
Horta esclarece que é esse o 

objectivo de “doutor à vista”, 
responder a estas e a muitas 
outras questões através do 
desenvolviemento de filmes que 
serão publicadas na pagina de 
facebook dos conselheiros da 
visão, neste sentido,  afirmam os 
responsáveis do grupo que “a 
rubrica 

“Doutor à vista” visa 
aumentar o conhecimento 
dos portugueses sobre a 
visão e sensibiliza-los para 
as suas problemáticas, 
através de vídeos cque serão 

transmitidos nas redes sociais 
e na conselheiros da visão 
TV, com uma linguagem 
simples e objectiva, que 
abordarão temáticas como 
os problemas da visão na 
infância, a evolução da visão 
ao longo da vida, mitos e 
realidades, o uso dos óculos 
de sol, comportamentos 
de risco (alimentação, 
descanso, iluminação, leitura), 
rendimento escolar e visão, 
entre  muitos outros.”

João Ramos com Mónica Sofia e Rubin FonsecaDuarte Freitas e Joana Martins

Susana rodrigues, Sara Inês, João Ramos, Rafael Silva, Marisa Carvalho e Paula Marcelo Nelson Mateus
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J
oão Ramos sempre sentiu necessidade de ajudar os outros e canalizou-a para a nobre profissão 
da medicina. Especializou-se em medicina geral e familiar e a magia de poder ser médico tanto dos 
avós como dos netos fascina-o. Comunicador nato, é também através do ecrã que descomplica a 
complexidade que é a medicina para o cidadão comum. 
Daqui nasce uma parceria com as Ópticas Conselheiros da Visão em que o dr. João Ramos explica o 

que pode afetar a saúde ocular em breves vídeos na rubrica “Doutor à Vista”, divulgados na conselheiros da 
visão TV e nas diferentes plataformas digitais, Facebook, Instagram e Youtube. Principais problemas visuais 
em crianças, Impacto da visão ao longo da vida e Óculos de sol: mitos, realidades e contrafações são apenas 
alguns dos temas esclarecedores sobre a visão.

Saúde à Vista: Gosta de 
fazer televisão?
João Ramos: Gosto muito 
de fazer televisão.

R.S.V.: É um comunicador 
nato…
JR: Sim e só sei disso há 
poucos anos. As pessoas 
foram-me dizendo, mas 
para mim era normal, não 
me achava assim tão fora 
do comum. No entanto, a 
vida foi-me ensinando que 
de facto parece que tenho 
esse dom da comunicação, 
de explicar e de tornar 
as coisas que são mais 
complexas em coisas mais 
acessíveis para todos. 
Penso que por isso possa 

ter chegado à televisão.

R.S.V.: Para o 
entendimento do doente…
JR: Encaro como uma 
extensão normal da minha 
profissão. Nasci com uma 
forte vontade de ajudar 
os outros e tenho aquele 
conceito de altruísmo em 
mim. Tenho várias 
histórias da minha 
infância em que a minha 
mãe conta que cheguei 
a pôr em risco a minha 
própria vida para ajudar 
os outros. É quase uma 
compulsão. Mas depois, 
como costumo dizer, 
os bombeiros também 
ajudam as pessoas, os 

enfermeiros e todos nós 
podemos ajudar os outros, 
até a fazer voluntariado. 
No entanto, aliei essa 
minha forte vontade quase 
intrínseca de ajudar o 
próximo a um gosto pela 
medicina que me veio 
desde cedo. Fui vendo nos 
media alguns médicos que 

foram marcando a minha 
juventude, transformaram-
se em heróis e eu dizia 
que quando fosse grande 
gostaria de ser assim como 
eles, pessoas importantes e 
médicos.

R.S.V.: Por exemplo?
JR: Fiz a escola primária em 

Nasci com uma forte 
vontade de ajudar os outros 
e tenho aquele conceito de 

altruísmo em mim.

"DOUTOR À VISTA" DOS CONSELHEIROS DA VISÃO
ENTREVISTA
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Lisboa e o pai de um colega 
era cardiologista e eu via-o 
na televisão a falar sobre o 
coração e aquilo fascinou-
me. Penso que possa ter 
sido assim uma espécie de 
uma gotinha de água que 
foi crescendo neste meu 
gosto, porque não tenho 
ninguém na minha família 
na área da saúde. Portanto, 
não sei onde fui buscar esta 
veia da saúde, mas que foi 
lá para trás na infância foi…

R.S.V.: Especializou-se?
JR: Sim. Há muitos 
anos que os médicos 
de família são todos 
especializados em 
medicina geral e familiar, 
ou seja, todos os médicos 

têm a mesma formação e 
fazem a licenciatura em 
medicina. Depois somos 
obrigados a entrar numa 
especialidade, que pode 
ser otorrinolaringologia, 
oftalmologia, dermatologia, 
ortopedia, pediatria. 
Medicina geral e familiar é 
uma especialidade idêntica 
a todas as outras. Só que 
as pessoas não sabem que 
nós para sermos médicos 
de família hoje somos 
especialistas em medicina 
geral e familiar, uma 
especialidade como outra 
qualquer. Aliás, não é como 
outra qualquer, tem muitas 
especificidades muito belas 
e mágicas: nós somos 
especialistas na pessoa, 
na consulta, na prevenção 
e somos dos médicos que 

mais fazem prevenção. 
Depois, temos esta coisa 
mágica de podermos 
ser médico de família 
de avós, filhos e netos, 
acompanhar a gravidez da 
neta e vir a ser médico do 
filho dela e mais nenhuma 
especialidade consegue 
fazer isto.

R.S.V.: travou 
conhecimento com as 
Ópticas Conselheiros da 
Visão?
JR: Tenho um amigo 
de longa data que é 
optometrista e trabalhou 
durante vários anos no 
Grupo, portanto, conheci 
a casa, a estrutura, a 
empresa e o conceito 

através dele. Depois, 
mais tarde, convidaram-
me, através da minha 
colaboração com a RTP, 
para fazer a rubrica “Doutor 
à Vista”.

R.S.V.: O que acha dos 
Conselheiros da Visão 
como grupo de óticos?
JR: Não conhecendo bem 
a concorrência, posso dizer 
que já começo a conhecer 
bem os Conselheiros 
da Visão e revejo-me 
nas características 
fundamentais de quem 
pratica saúde, em Portugal, 
que é um conceito de 
proximidade com a 
população, deixando um 
pouco de lado a vertente 
económica e de marketing, 
que obviamente é inerente e 

é saudável e normal. Todos 
nós precisamos de ganhar 
o nosso dinheirinho, mas há 
sempre aquela ideia de que 
tratar bem a pessoa, criar 
laços, poderá vir a trazer 
benefícios não só para o 
consumidor, cliente, doente, 
porque é retribuída com 
um melhor atendimento 
personalizado e faz com 
que haja uma fidelização 
do cliente. A pessoa sabe 
que ao entrar numa ótica 
dos Conselheiros da Visão 
vai ter ali um cariz de 
quase psicólogo, familiar 
e que vai sentir-se bem. É 
um sítio onde pode levar o 
avô ou pode levar o neto. 
Há ali uma relação que se 
perpetua no tempo. Com 
certeza que os Conselheiros 
da Visão não querem só 
vender ou só fornecer; eles 

querem ser o optometrista 
e a ótica de confiança e de 
proximidade.

R.S.V.: Qual a sua 
opinião acerca da 
responsabilidade social 
dos Conselheiros da 
Visão, nomeadamente as 
campanhas e o apoio à 
cultura?
JR: Não querendo ser 
injusto para os outros 
grupos, que também devem 
ter os seus projetos, acho 
que os Conselheiros da 
Visão têm aqui uma ênfase 
especial nestas causas. 
Esta causa da Associação 
Pata D’Açúcar, com o 
treino de cães que podem 
vir a ajudar pessoas com 
patologia diabética, é 
claro que eu como médico 
tenho de me rever nela, 

A pessoa sabe que ao 
entrar numa Óptica dos 
Conselheiros da Visão vai 
ter ali um cariz de quase 
psicólogo, familiar e que 
vai sentir-se bem.
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ou seja, acho que as 
campanhas mais fortes dos 
Conselheiros da Visão são 
sempre muito altruístas e 
não são tanto campanhas 
de marketing, pois aqui há 
sempre uma componente 
social muito forte. Estou 
muito feliz pelo sr. Rafael 
me ter convidado e todo o 
grupo tem-me acarinhado 
muito. Temos uma parceria 
que espero seja para durar. 
Não sendo uma figura 

pública nem embaixador 
nem patrocinado 
oficialmente pelo grupo, 
colaboro e para mim está 

perfeito assim, porque não 
me querendo vincular de 
forma demasiado comercial, 
não é esse o intuito, gosto 
de ser uma pessoa ética 
e que passe um pouco 
ao lado das modas e dos 
patrocínios. Não preciso de 
ser patrocinado por eles, 
mas há figuras públicas 
que fazem esse trabalho 
muito bem, como agora a 
Isabel Angelino ou como no 
passado já fizeram outras 

figuras públicas. Prefiro que 
os Conselheiros da Visão 
canalizem os seus esforços 
para apoiar o teatro, o 

cinema, a arte, no geral. 
Gosto muito de arte, porque 
é uma forma inteligente de 
termos mais saúde, nem 
que seja saúde mental. 
Portanto, fico muito contente 
de poder colaborar e de 
ter uma relação de empatia 
e de amizade com as 
pessoas dos Conselheiros 
da Visão. Espero dar 
os meus préstimos no 
que puder e em termos 
da comunicação para a 

saúde acho que temos 
uma parceria ganhadora 
em que todos ganham; eu 
ganho, os Conselheiros 

da Visão ganham e assim 
podemos chegar a mais 
pessoas, para ficarem a 
saber mais sobre estas 
causas da saúde ocular e 
da prevenção na saúde da 
visão.

R.S.V.: Os vídeos são 
sempre sobre saúde 
ocular?
JR: Sempre.

R.S.V.: E como surgem os 
temas?
JR: Com a ajuda das 
pessoas que trabalham 
nos Conselheiros da Visão, 
chegámos à conclusão e 
quisemos em cada vídeo 
chegar às doenças mais 
frequentes. Naqueles vídeos 
vão estar esmiuçados de 
forma simples e concisa, 
em três minutos, os 
problemas que afetam 
a visão: astigmatismo, 
presbiopia, cataratas, 
degeneração da mácula, 
como se faz a evolução 
do órgão da visão ao 
longo  dos primeiros anos 
– quando nascemos não 
temos o nosso órgão capaz 
a cem por cento, como se 
desgasta a visão ao longo 
da idade, o que podemos 
fazer para tentar preservar 
a nossa visão para que 
acompanhe a nossa saúde 
até ao fim da nossa vida. 
Depois temos coisas muito 
práticas: o olho vermelho, o 
olho seco, a boa utilização 
dos óculos escuros e 
das lentes de contacto, 
a questão da visão e da 
condução, muito pertinente 
e que pode ser muito 
catastrófica - veja-se pelos 
números da sinistralidade 
rodoviária. Portanto há uma 
relação de proximidade 
entre o médico de família e 
de responsabilidade.

R.S.V.: Nas suas consultas 
também alerta os seus 
pacientes para os 
problemas da visão?
JR: O médico de família 
tem tantas áreas de 
interesse e tem tanto com 
que se preocupar que 
as pessoas nem fazem 
ideia. No entanto, também 

As campanhas mais fortes dos 
Conselheiros da Visão são sempre 
muito altruístas e não são tanto 
campanhas de marketing, pois 
aqui há sempre uma componente 
social muito forte. 
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devido a esta minha 
relação de proximidade 
com os optometristas e 
os profissionais da saúde 
ocular estou mais alerta 
do que muitos dos meus 
colegas. Estou sensibilizado 
para essa causa e acho 
que é um dever de todos 
os médicos. Como é sabido 
pela população em geral 
somos nós que passamos 
muitas vezes os atestados 
das cartas de condução 
e então, obviamente, as 
pessoas têm de ser bem 

avaliadas na sua função 
ocular. Mas de facto, todos 
nós, médicos de família, 
todos os dias na consulta 
ou na  urgência aparecem 
pessoas com conjuntivite, 
com olho vermelho, com 
esta preocupação de qual 
é a melhor lente para se 
utilizar. Não devemos usar 
óculos escuros só no verão 
– todas as pessoas sabem 
disso – mas hoje em dia 

para poupar uns trocos 
usam, se calhar, lentes 
que não deveriam, de má 
qualidade.

R.S.V.: Aqui o doutor pode 
substituir o optometrista 
ou o oftalmologista nestes 
pequenos problemas…
JR: Faço a ponte. Todos 
os médicos de família têm 
o dever de ao atender 
crianças estar atentos e 
alerta para os primeiros 
sinais e sintomas de que 
alguma coisa pode não 

estar bem com a visão e 
depois encaminhar para o 
especialista. Costumo dizer 
que um bom optometrista 
pode acompanhar uma 
criança ou um adulto ou um 
idoso nos seus problemas 
da visão. Como costumo 
dizer, os optometristas têm 
muitas vezes mais know-
how e ferramentas para 
encaminharem um cliente 
para o oftalmologista; 

são eles que podem 
detetar inicialmente um 
glaucoma, uma catarata, 
uma degeneração da 
mácula, uma doença 
e encaminharem, tal 
como nós. Como se 
diz vulgarmente “cada 
macaco no seu galho” e 
é verdade. Nós estamos 
lá para fazer prevenção, 
diagnosticar e tratar, mas 
às vezes não conseguimos 
tratar todas as doenças 
oculares. De facto, existem 
poucos oftalmologistas 

para tanta população 
com problemas, pois uma 
percentagem considerável 
da nossa população tem 
patologia ocular. Não há 
consultas que cheguem e 
os tempos de espera nos 
hospitais, muitas vezes, 
são demasiado longos. 
Assim, juntamente com os 
optometristas podemos 
fazer primeiro o crivo para 
ajudarmos as pessoas a 

terem uma boa saúde.

R.S.V.: Será que a nova 
geração de médicos 
estará mais alerta para 
os problemas da visão, 
por exemplo, do que os 
anteriores, que só se 
focavam nas queixas dos 
doentes?
JR: Sim, a própria medicina 
foi evoluindo gradual e 
naturalmente de uma 
medicina meramente 
curativa para uma medicina 
preventiva. Se fôssemos 

ver a evolução de toda a 
medicina, deve ser das 
evoluções mais recentes 
a chamada medicina 
preventiva – o conceito de 
bem-estar; hoje em dia, 
a saúde está na moda, 
a pessoa não quer ficar 
doente, isto é uma coisa 
relativamente recente. Em 
África, infelizmente, não se 
pratica medicina preventiva; 
a pessoa quando vai ao 
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médico é porque já tem 
algum sintoma. Cabe 
aos médicos de família 
educarem a população 
para terem cada vez 
mais esta perspetiva de 
prevenção. Tenho uma 
grande esperança nos 
médicos que aí vêm, 
nestas novas gerações. 
Nós todos vamos precisar 
de um médico de família, 
vamos viver mais anos, a 
esperança média de vida 
está a aumentar e o que 
nós queremos que aumente 

também é a qualidade 
de vida. Não é tão bom 
chegarmos perto dos 100 
anos ainda a vermos e a 
ouvirmos qualquer coisa 
para podermos brincar 
com os nossos netos? - 
isso é a essência da vida. 
É um trabalho de equipa, 
multidisciplinar, de todas 
as entidades, mas começa 
connosco, na pessoa em 
querer ser saudável.

R.S.V.: E cada vez mais o 
conceito é esse, de todas 
as formas, o bem-estar, 
inclusive o físico...
JR: Mente sã em corpo 
são. Se um corpo são não 
tiver uma mente sã não 
vai a lado nenhum. Uma 
mente sã é meio caminho 
andado para termos saúde. 
É a nossa inteligência, 
a nossa sensibilidade e 
perspicácia que fazem 
com que possamos ser 
mais conscientes e sermos 
mais saudáveis através da 
prevenção.

R.S.V.: E em relação à 
alimentação? Nós somos 
aquilo que comemos?

JR: Somos. Mais uma 
vez a nossa cabecinha a 
funcionar. A nossa roda da 
alimentação está muito bem 
feita, quanto a mim. Temos 
a sorte de possuir das 
melhores dietas do mundo, 
a dieta mediterrânica, 
podemos é não saber 
utilizar, mas temos tudo lá. 
Como costumo dizer, não 
devemos embarcar em 
grandes modernices. Em 
relação à nutrição tenho 
ideias muito claras e muito 
robustas em relação ao que 
é que deve ser. Não gosto 
de embarcar em grandes 
modas e radicalismos. 
Temos dentes, temos um 
aparelho digestivo bem 
feito, fomos feitos para 
mastigar e trincar, logo 
sou contra qualquer tipo 
de dieta que seja por 
substituição de alguma 
coisa. Temos dentes 

caninos para rasgar a 
proteína animal. Respeito 
os vegetarianos, os 
vegans, quem não come 
glúten – é uma opção. 
Para ser verdadeiro, só 
há um superalimento que 
considero o único alimento 
insubstituível, que é a água 
e por isso é que ela está 
no meio da nossa roda de 
alimentação. Temos outro 
superalimento chamado 
sol, que é uma bênção da 
Natureza, mas isso já não 
é alimentação. No entanto, 
pode ser considerado 
um alimento para a alma 
e para o corpo; sem ele 
morreríamos. Isto para dizer 
que temos um alimento 

que está no centro que 
é a água e depois temos 
grandes grupos alimentares 
– fruta e hortícolas, de que 
devemos abusar, temos 
as leguminosas que são 
uma bênção da Natureza 
– as lentilhas, o grão e 
o feijão, depois temos o 
grupo dos laticínios. Quem 
não quer beber leite, por 
uma questão filosófica ou 
de intolerância à lactose, 
temos produtos lácteos 
como o queijo e o iogurte, 
temos fontes de cálcio, 
o ovo e depois temos os 
hidratos de carbono que 
nos dão energia. Agora 
podemos reformular 
as proporções. Não há 
necessidade de vivermos 
em grandes restrições. Há o 
tempo para comer o cozido 
à portuguesa, há o tempo 
para comer a saladinha 
com o peixinho grelhado. 

A pessoa poderá encontrar 
ao longo da sua vida prazer 
em comer, aqui é que está 
a essência; comer é um ato 
meramente fisiológico, mas 
é muito cultural e não nos 
podemos esquecer disto. 
Se tivéssemos nascido e 
crescido na Gronelândia 
ou no Pólo Norte, se calhar 
comíamos foca ou baleia 
ou o que lá se come. As 
crianças na Índia comem 
caril e vão ser adultos 
saudáveis. 
Uma das normas essenciais 
da nossa boa dieta é 
comermos fruta da época e 
produtos frescos nacionais. 
É um conceito da Direção-
Geral de Saúde; as pessoas 
que se dedicam à nutrição 
sabem disto. Há 20 anos 
nem sabíamos o que era 
um mirtilo, hoje os meus 
filhos comem mirtilos e 
alguma coisa há-de ficar 
em nós. Nasci em Angola 
e a minha fruta preferida é 
a manga e não vou deixar 
de comer manga que 
nos chega com algumas 
propriedades boas. Acho 
que a nossa base não deve 
ser a fruta que não é da 
época e não é nacional. 
Onde quero chegar é que 
nós somos animais que 
nos adaptamos ao nosso 
meio envolvente. Não 
devemos viver baseados 
em grandes radicalismos. 
O bom senso está em 
variar a alimentação e não 
abusar do sal, do açúcar, 
das gorduras saturadas, 
porque nós não precisamos 
disso. Nós todos comemos 
pior e se calhar em 
demasia para aquilo que 
nós precisávamos para 
sermos saudáveis e é nessa 
inteligência e nesse bom 
senso que temos de pensar: 
hoje come-se um cozido à 
portuguesa, amanhã come-
se peixinho com salada. 
Se hoje se bebe vinho, 
amanhã bebe-se água e ao 
pequeno-almoço um sumo 
de laranja natural. Na minha 
opinião este é o segredo do 
sucesso.

Uma das normas 
essenciais da nossa boa 
dieta é comermos fruta da 
época e produtos frescos 
nacionais.
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SPO ALERTA:
MENOS DE METADE DOS DOENTES COM DIABETES 
FIZERAM UM RASTREIO OFTALMOLÓGICO

H
oje em 
dia, é uma 
preocupação 
de todos os 
especialistas 
da saúde 

da visão o que se passa 
com as pessoas com 
diabetes, devido ao perigo 
de uma doença associada 
denominada retinopatia 
diabética. Tal como os 
Conselheiros da Visão com 
a sua campanha “previna 
a cegueira causada pela 
diabetes… Olhe por Si!”, 
também a Sociedade 
Portuguesa de Oftalmologia 
alerta para a diabetes, que 
se não for tratada a tempo 
pode causar cegueira. 

Estima-se que, em Portugal, 
cerca de um milhão de 
pessoas vivam com 
diabetes. Os dados que 
constam do Programa 
Nacional para a Saúde 
da Visão acrescentam a 
estes outros números: nem 
metade destes portugueses 
foram alguma vez avaliados 
por um oftalmologista. E isto 
apesar dos olhos serem um 
dos órgãos que podem ser 
gravemente afetados pela 
doença, que se manifesta 
sob a forma de retinopatia 
diabética. 

No Dia Mundial da Retina,  
a Sociedade Portuguesa 
de Oftalmologia (SPO) 
alerta para a necessidade 

dos rastreios, e envio em 
tempo útil para centros de 
diagnóstico e tratamento, 
capazes de impedir uma 
das consequências mais 
graves da doença, a 
cegueira.

“As pessoas com 
retinopatia diabética veem 
limitada a realização do 
seu potencial de vida, 
além de se tornarem 
membros menos ativos 
na sociedade civil”, 
refere Carlos Marques 
Neves, oftalmologista e 
coordenador do Grupo 
Português de Retina e Vítreo 
da SPO. Esta situação 
pode ser evitada com um 
rastreio regular e tratamento 

DIA MUNDIAL DA RETINA E 
DO DIA MUNDIAL DA VISÃO

A PROPÓSITO DO 
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oftalmológico eficaz, seguindo o 
exemplo de Inglaterra, em que a 
retinopatia diabética deixou de ser a 
principal causa de perda de visão dos 
20 aos 64 anos.

Apesar de não existirem dados 
definitivos sobre a prevalência da 
retinopatia diabética em Portugal, e 
sobre a perda de visão que lhe está 
associada, dados de um estudo 
recente avançam para a existência 
de pelo menos 250 mil diabéticos 
tipo 2 com retinopatia diabética, em 
vários estádios da doença. No DR 
Barometer Study, 25% dos pacientes 
inquiridos têm dificuldade em tratar 
a sua própria diabetes, destes 83% 
com retinopatia diabética ou edema 
macular diabético, refere que tem 
dificuldades em conduzir ou fazer 
atividades domésticas e que 27% 
deles não discutem as complicações 
oculares com o seu médico.

Tratar a retinopatia diabética é 
possível, estando o sucesso do seu 
tratamento, que inclui a manutenção 
da visão, associado a diagnóstico 
precoce. É aqui que entram os 
rastreios. “Um doente com diabetes 
deve fazer regularmente um exame 
médico ocular para detetar as 
alterações iniciais da retinopatia 
diabética”, reforça Carlos Marques 
Neves. “Mas sem um esquema 
nacional implantado, a maioria dos 
diabéticos não realiza rastreios e 
ou seguimento adequado da sua 
retinopatia”, alerta o oftalmologista.

Recentemente, a Direção-Geral da 
Saúde emitiu um conjunto de normas, 
016/2018, dirigidas aos médicos do 
Serviço Nacional de Saúde, para a 
realização do rastreio da retinopatia 
diabética. Estas recomendações 
definem ainda o esquema de 
seguimento e orientação até ao 

tratamento, que implica a criação de 
centros de diagnóstico e tratamento 
integrado (CDTI).

O rastreio deve ser feito com 
periodicidade dependente dos anos 
de diabetes e do tipo de retinopatia 
existente. Por isso o especialista apela 
a que “alerte o seu familiar diabético 
para o rastreio oftalmológico”.
Esta é também uma preocupação 
dos Conselheiros da Visão, que 
fazem com frequência campanhas de 
sensibilização junto da população, 
como a que decorre atualmente 
– “Previna a cegueira causada 
pela diabetes… Olhe por Si!”,  e 
nomeadamente em escolas, em 
parceria com a Porto Editora, 
enquanto consultores na área da visão 
com a realização de rastreios visuais 
no projecto Literacia 3Di.
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O 
que é que a diabetes, 
hipertensão arterial, 
doenças do sangue ou 
doenças reumatológicas 
têm a ver com os olhos? 

Muita coisa, explica Manuel Monteiro 
Grilo, presidente da Sociedade 
Portuguesa de Oftalmologia (SPO). 
“O olho é uma porta aberta para 
a observação de muitas doenças 
gerais. Pelas suas características, 
pelo facto de ser transparente, 
torna-se um local privilegiado 
para observar muitas doenças e 
fazer diagnósticos de uma forma 
simples”, refere o especialista que, a 
propósito do Dia Mundial da Visão, , 
reforça a importância de uma consulta 
regular ao oftalmologista. “Não são 
apenas os problemas oculares que 
os oftalmologistas conseguem 
identificar. Há muitas doenças, umas 
mais raras, outras mais comuns, 
que uma ida a estes especialistas 

permite identificar e de uma forma 
precoce.”

A diabetes é uma das doenças que 
tem manifestações oftalmológicas, 
assim como a hipertensão arterial 
e que o oftalmologista consegue 
identificar através de um exame 
atento. Mas não são as únicas. 
Também as doenças reumatológicas, 
desde a artrite reumatoide até ao 
lúpus, podem ter sintomas e sinais 
que atingem o sistema visual. Do 
olho seco à vermelhidão, passando 
pela diminuição da acuidade visual, 
os sintomas podem não ter origem 
nos olhos, mas manifestar-se nestes. 
“Por vezes, basta apenas um exame 
oftalmológico para perceber que 
existe um problema de ordem 
sistémica, nomeadamente tumores 
intracranianos, sendo assim urgente 
a consulta a um neurologista/
neurocirurgião.”

Da lista de doenças que o 
oftalmologista consegue diagnosticar 
fazem também parte algumas 
doenças hematológicas, doenças 
infeciosas, doenças autoimunes, que 
deixam marcas no sistema visual. 
“Por vezes, é ao nível do olho 
que surgem os primeiros sinais 

de uma doença sistémica. E são 
esses sinais que o oftalmologista, 
o único especialista da visão com 
uma sólida formação médica, 
consegue identificar”, refere o 
especialista, que deixa o conselho: “É 
importante a consulta regular a um 
oftalmologista não só porque pode 
ajudar a diagnosticar as doenças 
oculares, algumas das quais, como 
o glaucoma e as cataratas que, 
quando detetadas precocemente, 
podem evitar desfechos negativos 
(a cegueira), mas também porque 
as alterações que muitas doenças 
sistémicas provocam ao nível visual, 
permitem levantar as primeiras 
suspeitas sobre um problema que 
pode vir a ser grave.”
E é precisamente o procedimento 
adoptado pelos opticos Conselheiros 
da Visão,  quando através de exames 
específicos, nomeadamente através 
de uma retinografia não midriática, 
ao detectarem eventuais alterações 
fisiológicas, para além de remeterem 
para imediata consulta oftalmológica, 
defendem que a consulta regular com 
um oftalmologista é determinante para 
a manutenção de uma boa saúde 
ocular e geral.

UMA PORTA ABERTA PARA 
O DIAGNÓSTICO DE MUITAS 

DOENÇAS GERAIS

O OLHO
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ÓPTICAS CONSELHEIROS DA VISÃO, 
INSPIRAM-SE NA BELEZ A E NAS BOAS CAUSAS DA
MISS GAL A XY PORTUGAL

"um concurso de beleza sem requisitos 
de altura nem de tamanho corporal, 
aberto a todas as camadas jovens."

As candidatas do concurso 
Internacional Miss 
Galaxy Portugal depois 
de terem desfilado as 
novas colecções OCEAN 
e FITNESS de Aros e 
Oculos de sol na VI Gala 
Solidaria Conselheiros da 
visão,  apresentaram-se 
na grande final  de um 
concurso que nas palavras 
das suas directoras Jenny 
Mcloughlin e Joana Martins  
“Enfatiza a beleza, o estilo 
e a apreciação cultural 
é uma oportunidade de 
desenvolvimento pessoal 
e de valorização para 
mulheres de todas as 
nações. As candidatas que 
se tornam parte do Miss 
Galaxy ganham confiança 
e equilíbrio num mundo 
incrivelmente competitivo” 
Rafael Claro da Silva, 
Presidente do Grupo 
Conselheiros da Visão, 
reforça, confidenciando-
nos, "Temos nos nossos 
princípios, a igualdade 
de oportunidades sem 
preconceitos estéticos, 
por isso mesmo, 
congratulamos-nos por 
ter pela primeira vez em 
Portugal um concurso de 
beleza sem requisitos de 
altura nem de tamanho 
corporal, aberto a todas as 

camadas jovens. "  
Ambas as directoras e 
mentoras do evento já 
venceram concursos de 
beleza: Jenny foi Miss 
no Reino Unido e Joana, 
representante de Portugal 
em inúmeros concursos 
internacionais com 
excelentes resultados.  
Joana Martins, têm sido 
desde há muito cliente 
e imagem de marca de 
muitas das campanhas 
dos conselheiros da visão, 
agora com o apoio de 
Jenny, desenvolveram 
este projecto e utiliza 
toda a sua experiência 
enquanto directora do 
Miss galaxy, afirmando 
à Saúde à Vista, ". O 
concurso oferece a cada 
candidata a oportunidade 
de crescer e de progredir 
nas suas metas pessoais e 
profissionais, servindo de 
exemplo na comunidade 
em que se insere. " 
 
Este concurso apresentado 
por Joana Martins e Filipe 
Salgueiro que se realizou 
no nobre salão preto e 
prata do Casino Estoril,  
têm uma diferenciação 
positiva de todos os demais 
sendo inovador por ser 
um concurso de beleza 

Cheque Conselheiros da Visão

Duarte Freitas e Joana Martins Lea Vicente
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sem requisitos de alturas 
nem tamanho e pela pela 
existência 3 escalões de 
idades: 12-14 anos (Junior 
Miss Galaxy Portugal) 15-18 
anos (Miss Teen Galaxy 
Portugal) e dos 19-27 anos 
(Miss Galaxy Portugal). 

Portugal irá competir com 
misses de todo o mundo, 
nomeadamente EUA, Reino 
Unido, Nova Zelândia, 
Canadá, entre muitas outras 
nações participantes. A final 
do concurso terá lugar nos 
EUA - Flórida, de 19 a 26 de 

Agosto de 2019, estando 
portugal representado 
eplas 3 vencedoras desta 
final,  Barbara valente  (Miss 
Junior Galaxy)  Andresa 
Gonçalves (Miss Teen 
Galaxy) e Daniela Lavoratti 
(Miss Galaxy)  que na 
alegria da vitoria referia; 
“estou muito orgulhosa 
, muito feliz por ter 
conseguido alcançar este 
objectivo,  trabalhamos 
muitos durante este 3 
meses, conheci pessoas 
espectaculares, valeu a 
pena, aprendi imenso, se 
têm o sonho, não desistam 
dele, sigam o sonho, 
lutem por ele,  acreditem e 
tenham muita confiança em 
vocês”.

 A Final da Miss Galaxy 
Portugal contou com a 
alegria e glamour intrínseco 

a este tipo de 
evento, mas 
não se esgotou 
únicamemte 
no desfile da 
beleza feminina, 
a presença dos 
cantores Bruno 
Correia, Diana 
Lucas, da Escola 
de dança EDAM 
e de muitas 
personalidades 
nacionais e 
Internacionais 
completou um 
espectáculo, 
dentro e fora de 
palco, que terá 
sido, na opinião 
dos muitos 
espectadores 
que marcaram 
presença 

Cheque Fundação Ronald McDonald

Filipe Salgueiro, Joana Martins, 
Teresa Guilherme e Telmo Miranda

Margarida Louro e Rafael Silva

Miss Conselheiros da Visão



no Casino Estoril, uma 
das maiores Galas de 
Beleza já realizadas no 
nosso país. Para as três 
vencedoras, mas também 
para todas as quarenta 
e cinco candidatas, foi o 
inicio de uma aventura, 
que já mudou as suas 
vidas. O responsável dos 
conselheiros da Visão 
que varias vezes subiu 
ao palco para entregar ás 
vencedores os prémios 
desta prestigiada marca 
afirma à Saúde à vista; "esta 

estreita colaboração com 
o concurso Miss Galaxy  
deve-se ao conceito , 
pioneiro em várias áreas, 
mas também numa 
perspectiva solidaria, em 
que as Finalistas vão ter 
de desenvolver e laborar 
arduamente, em prol da 
Fundação Infantil Ronald 
McDonald, situação a que 
as ópticas conselheiros da 
visão são muito sensíveis 
tendo uma política de 
responsabilidade social 
muitos activa, esta foi mais 
uma acção nesse sentido 
" e realmente a acção 
superou as expectativas, 
em pleno palco, a Fundação 
Infantil Ronald McDonald 
recebeu um cheque de  
5138, 70€ resultado do 
trabalho desenvolvido pelo 
conjunto das finalistas
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Av. Sérgio Vieira de Mello, 17
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1   Estudo de investigação independente entre Profissionais da Visão e consumidores de sete países. Dados em arquivo 
Hoya Vision Care 2019.

2   Teste conduzido por um terceiro laboratório independente. Dados em arquivo Hoya Vision Care 2019. Resultados 
baseados em testes de índice 1.60 em comparação com vários produtos da concorrência.

> Experimente o impacto de uma campanha baseada na perceção.
> Beneficie ao oferecer um excelente tratamento de lentes.
> Torne-se nosso parceiro em www.hoyavision.com

+ Extremamente robustas para durar mais tempo.
+ Resistente aos riscos para mais longevidade.
+ Repelente ao pó para fácil limpeza.
+ Repelente à gordura para menos manchas.
+ Repelente à água para a prevenção de manchas.
+ Anti-reflexo para a acuidade visual.

Sabia que:  
A maioria das pessoas não está interessada nas funcionalidades 
dos tratamentos de lentes. Ainda assim, 7 em cada 10 usuários 
de óculos queixam-se quando as suas lentes se riscam.1 
 
Agora, com a ajuda de informações valiosas do consumidor 
e o excelente tratamento de lentes da Hoya, pode aumentar a 
quantidade de clientes satisfeitos na sua ótica mudando o foco 
dos tratamentos de “inseguranças“ para “certezas“. 

Sabia também que: 
O tratamento da Hoya Hi-Vision LongLife foi testado2 como 
sendo o melhor nos aspectos que realmente importam.

10 em cada 10 
profiSSionaiS da  
viSão querem agradar 
oS SeuS clienteS. 
não vai querer o 
meSmo?

EXCELLENT 
COATINGS

por TRATAMENTO dE 
EXCELêNCIA

Março 2019

QuAlidAdE PREMiuM
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XVI CONVENÇÃO
DO GRUPO CONSELHEIROS DA VISÃO

EM TROPEA – ITÁLIA

S
ob o sol que aquece o Sul da Itália, 
na região da Calábria, teve lugar 
mais uma Convenção, para que as 
familias dos opticos Conselheiros da 
visão pudessem usufruir de uns dias 

de lazer, enquanto os profissionais em saúde 
ocular, ficavam a par das novidades que os 
oradores das jornadas técnico-científicas levam 
sempre na bagagem.



Na cerimónia de abertura, o 
presidente dos Conselheiros da 
Visão deu as boas-vindas aos 

presentes, manifestando o seu orgulho 
pela XVI Convenção. “A Direção este 
ano escolheu o tema Tecnologia e 
Emoção: Fator de Diferenciação. 
Isto porque pretendemos enquanto 
óticas de proximidade ser um 
fator de diferenciação e emoção 
levada ao cliente. A emoção 
pelas causas solidárias que 

desenvolvemos, pela ação que 
temos na nossa comunidade. 
Toda esta ação de proximidade 
tem muito que ver com a emoção 
da comunidade em relação àquilo 
que é ser Conselheiros da Visão. 
Entendemos isto como sendo 
um fator de diferenciação.” E 
acrescentou que “enquanto no 
digital falta a componente humana, 
é precisamente nisso que nós 
somos bons, é nisso que temos o 
nosso know-how e temos cada vez 
mais de inovar e renovar”. Depois 
agradeceu aos patrocinadores Hoya 
e Safilo, aos restantes oradores e aos 
cooperadores pela presença nesta 
Convenção.

Pretendemos 
ser um fator de 
diferenciação

RAFAEL 
DA SILVA 
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O diretor da Hoya Portugal, um dos 
patrocinadores da Convenção, explicou a 
evolução do mercado da ótica, alertando 
os especializta da visão presentes para 
a realidade de um mercado que está 
em mudança e a globalizar-se, também 
através da Internet, 
e deu exemplos 
muito concretos e 
esclarecedores:
“Ainda não está em 
produção para a 
Europa, só na Ásia, 
uma lente para a 
redução de miopia, 
em óculos, para 
crianças e jovens. 
Apesar da melhoria 
das condições 
económicas, nos 
mercados com 
o chamado orçamento apertado, 
Espanha e Itália, há uma tendência 
crescente para o uso de lentes anti-
reflexo, lentes coloridas, filtros solares 
e crescem lentes com filtro para a 
radiação artificial, a luz azul. O que está 
estancado ou a decair são as lentes 
de índice muito elevado, assim como 
o fotocromático, em que o nosso país 

era um dos campeões. Relativamente 
às armações, de uma forma genérica, 
cresce o segmento de armações muito 
económicas e cresce o segmento de 
armações caras, apesar de ser mais 
pequeno, estando a diminuir as de 

segmento médio…” E 
acrescentou que “em 
Portugal passa-se o 
mesmo que nos outros 
países, sendo os 
fatores demográficos 
determinantes, ou 
seja, há muita gente 
idosa e poucos jovens, 
segundo o INE…” Mais 
à frente referiu que existe 
um grande problema 
nas vendas, que é “o 
vendedor fala mas não 
ouve e nós temos de 

ouvir o cliente e fazer perguntas…” 
Também falou sobre as mensagens que 
se pretende passar ao cliente sobre os 
preços dos produtos, mostrando vários 
exemplos de posicionamento. Reforçou 
igualmente a ideia de que “aquilo que 
não se comunica não existe”.

“Aquilo 
que não se 
comunica não 
existe”

FERNANDO 
CASINHA
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VICTOR RUIZ E 
GILBERTO FERREIRA

Saúde Ocular em primeiro lugar

O 
slogan dos 
Conselheiros 
da Visão é 
aplicado in 
extremis por 

estes dois especialistas da 
saúde dos olhos e da visão 
que aqui demonstraram, 
através de exemplos 
práticos de clientes das 
opticas Conselheiros da 
Visão, a importância da 
retinografia na ótica, 
numa parceria que 
já tem alguns anos 
e que o próprio 
Optormetrista, 
Gilberto Ferreira, 
teve oportunidade 
de explicar à 
nossa revista, na 
edição 10 sobre 
a XIII Convenção. 
Para bem dos 
clientes da Optica 
Conselheiros da 
visão de barcelos- 
Oculista Santos, a 
parceria continua 
e são cada vez 
em maior número 
os problemas de 
pacientes que 
o optometrista 
e o cirurgião 
oftalmológico 
conseguem resolver.

O especialista afirmou que 
Gilberto “tem feito um 
trabalho muito importante 
de autoformação. O que 
é preciso é trabalhar, 
trabalhar, trabalhar e 
perante o trabalho árduo 
e sério consegue-se 
sobreviver, diferenciar-
se e dar uma resposta 
assertiva às necessidades 
do paciente/cliente”. Por fim 

agradeceu ao Optormetrista 
Gilberto Ferreira por este 
seu interesse pela saúde 
ocular de quem entra na 
sua ótica, muitas vezes 
sem se aperceber de que 
é portador de um problema 
grave. Gilberto referiu 
estar “muito satisfeito 
com a parceria que tenho 
tido ao longo dos anos 
com o dr. Victor Ruiz”, 

agradeceu-lhe também 
o facto de esclarecer as 
dúvidas que lhe surgem nas 
consultas, acrescentando 
que são quase consultas 
on-line, visto a troca de 
mails entre ambos ser 
praticamente feita em 
simultâneo, e sublinhou 
estar muito satisfeito com 
o investimento que fez no 
retinógrafo. “Com esta 

ferramenta posso fazer um 
diagnóstico muito preciso 
ao paciente, que acaba por 
sair do gabinete satisfeito. 
Recomendo a quem não 
tem e possa investir que 
o faça, não tanto pelo 
enriquecimento monetário 
mas pelo enriquecimento 
pessoal, conhecimento e 
aperfeiçoamento.”

Rafael da Silva, Presidente 
dos Conselheiros da visão 
e também optometrista  
interveio para referir a 
importância e o exemplo do 
trabalho desenvolvido por 
Gilberto Ferreira, em prol 
do coletivo e da actuação 
nos cuidados primarios 
da saude visual. Chamou 
a atenção também para a 
atual causa solidaria que 

os conselheiros estão a 
desenvolver “previna a 
cegueira causada pelas 
diabetes… Olhe por Si!” 
da qual “o dr. Ruiz foi um 
grande impulsionador 
pelo alerta e pela 
prevenção, sensibilizando 
a sociedade para esta 
causa, e que optometristas 
como o Gil e outros do 
nosso Grupo que têm 

esse saber, nós 
Conselheiros da 
Visão podemos 
ser esse fator de 
diferenciação pela 
nossa qualidade, 
porque estamos 
aqui a salvar a 
visão de clientes 
a quem podemos 
proporcionar 
uma qualidade 
de vida mais 
duradoura. Apelo 
a que interajam 
nesta ação de 
sensibilização 
junto da população 
para uma das 
maiores causas 
de cegueira no 
mundo e que é 
assintomática”.

A dra. Eunice 
Guerreiro, da Safilo, 

mostrou as tendências 
de consumo, explicando 
detalhadamente as 
características de cada 
uma delas. Mas nada 
melhor do que as fotos para 
mostrarem o que se vai 
usar na próxima estação e 
que poderá encontrar numa 
ótica Conselheiros da Visão.



O Dr. Alexandre Monteiro 
sugeriu técnicas para 
satisfação e fidelização 
de clientes e,  demonstrou 
como se pode influenciar 
e corresponder às 
expectativas.

A seguir o Dr. Victor Ruiz 
explicou, através de vídeos 
muito esclarecedores, como 
se procede à reconstrução 
do olho traumatizado.
A Hoya, através de Sérgio 
Silva, apresentou a lente 
Sync III – lentes unifocais 
otimizadas para um mundo 
digital. “Isto porque houve 
uma mudança de hábitos 
do consumidor e a empresa 
efetuou um estudo para 
avaliar as necessidades 
do utilizador de suportes 
digitais, para os quais 
passa a maior parte do 
tempo a olhar, hoje em dia, 
a distâncias muito curtas, 
provocando o chamado 
stresse visual digital, ou 
seja, o desconforto físico 
ocular depois de estar mais 
de duas horas em frente 
ao ecrã digital.” Assim, a 
nova lente criada pela Hoya 
vem minimizar todo esse 
desconforto e mal-estar.

E voltou a ser a vez de 
Eunice Guerreiro apresentar 
o tema “Carrera e Polaroid: 
herança e inovação”. As 
marcas tiram proveito das 
tecnologias e estas mudam 
radicalmente a vida das 
pessoas, ajudando-as das 
mais diversas maneiras. 
Como refere, “a Safilo é 
uma empresa que produz 
óculos, uns com uma maior 
componente tecnológica 
do que outros, mas em 
todos eles fazemos 

pesquisa de produtos, de 
materiais, de novas formas 
de comunicar o design 
dos nossos óculos, tendo 
como objetivo sempre 
ajudar as pessoas... Como 
todas as marcas apelamos 
sempre à componente 
emocional do consumidor 
final e não apenas aos 
aspetos racionais do 
produto. Assim, nesta nova 
campanha permitimos 
que as pessoas vejam 
mais além, encorajando, 
inspirando e, dando 
as ferramentas certas, 
encorajamos a ver o mundo 
sob novos pontos de vista”.

Após a cerimónia de 
encerramento dos trabalhos, 
teve lugar o jantar de 
gala, num ambiente mais 
formal mas não menos 
descontraído, para mais 
momentos de convívio 
entre profissionais e familas 
das Opticas Conselheiros 
da Visão. A Direção do 
Grupo agradeceu aos 
patrocinadores, com a 
entrega de lembranças, e a 
presença de todos quantos 
fizeram desta XVI Convenção 
uma realidade.  
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DR. ALEXANDRE MONTEIRO SÉRGIO SILVA

EUNICE GUERREIRO
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JOAQUIM ALMEIDA

PRESIDENTE DA
XVI CONVENÇÃO

ÓPTICA CONSELHEIROS DA VISÃO
OCULISTA DAS CAXINAS

Construiu um negócio de família com a mulher e hoje, com os três filhos também a trabalharem na ótica, é 
com orgulho e tranquilidade que afirma que vai ter seguidores. Apesar de ter sentido algum receio por ser 
a primeira vez que desempenhava o cargo de presidente da Convenção, Joaquim Almeida acha que se saiu 

bem. E sempre que lhe é possível participa em todas as ações dos Conselheiros da Visão, até “porque tenho todo 
o prazer em colaborar com o Grupo”.

R.S.V.: Como surgiu 
o convite para ser 
presidente da XVI 
Convenção?
JOAQUIM ALMEIDA: O 
presidente Rafael da Silva e 
Pedro Soares (n.d.r.: diretor 
financeiro) fizeram-me o 
convite, que de imediato 
aceitei, porque tenho todo 
o prazer em colaborar com 
o Grupo.

R.S.V.: Como acha 
que decorreu o seu 
desempenho?
J.A: Decorreu normalmente 
e dentro das minhas 
expetativas, mas com um 
pouco de receio, já que era 
a primeira vez que me via 

numa situação daquelas. 
Mas correu bem e acho que 
foi do agrado de todos.

R.S.V.: Há quantos anos 
pertence ao Grupo?
J.A: Há cerca de 20 anos.

R.S.V.: O Grupo continua, 
portanto, a satisfazer as 
suas necessidades no 
mundo da ótica?
J.A: Sim, dentro da medida 
do possível.

R.S.V.: Tem-se adaptado 
bem à evolução da ótica?
J.A: Tenho-me adaptado 
à evolução e inovação, 
durante estes últimos anos 
em que tem havido muitas 

alterações e novos desafios.

R.S.V.: De que maneira tira 
proveito das formações 
que o Grupo proporciona? 
J.A: Tento seguir sempre 
aquilo que é dado nas 
formações, porque quando 
se vai a uma formação 
aprende-se sempre, porque 
uma pessoa nunca sabe 
tudo. Nas formações aviva-
se a memória e atualizam-
se os conhecimentos. 
Também aprendemos 
sempre com os colegas.

R.S.V.: Costuma 
participar nos Conselhos 
Consultivos e noutras 
ações do Grupo?

J.A: Sim, sim, sempre 
que posso. Sou muito 
participativo.

R.S.V.: Qual a sua opinião 
sobre o futuro da ótica?
J.A: Não sou pessimista, 
mas vejo o futuro da ótica 
como uma nova adaptação 
aos novos conceitos e às 
novas tecnologias…

R.S.V.: Também é 
participativo nas redes 
sociais?
J.A: Sou…

R.S.V.: E tem algum 
feedback dessa 
participação?
J.A: Sim, vejo na minha 



página da ótica sempre 
boas referências e os 
clientes participam com os 
“gostos” nas publicações.

R.S.V.: Acha que os 
clientes têm mudado ao 
longo dos anos?
J.A: Têm mudado muito. Já 

têm mais ideia sobre o que 
é um óculo, sobre as suas 
preferências, já trazem um 
modelo, no fundo, já sabem 
o que querem.

R.S.V.: Mas há sempre 
conselhos a dar…

J.A: Exatamente, nós 
aconselhamos sempre o 
que é melhor para o cliente. 
Não vamos sempre pelo 
baixo custo, porque isso 
às vezes pode trazer más 
consequências para a 
saúde ocular.

R.S.V.: Faz exames de 
retinografia?
J.A: Sim, faço e tenho 
também um oftalmologista 
e uma clínica para aonde 
encaminho os clientes com 
patologia.   

R.S.V.: Tem tido casos 
graves?
J.A: Sim e até bastantes.

R.S.V.: E a que se deve 
essa situação?
J.A: Há casos em que por 
falta de consulta/rastreio 
não são detetadas as 

patologias. 
Às vezes 
as pessoas 
preocupam-se 
mais em ter 
determinados 
óculos de sol 
do que em 
fazer uma 
consulta para 
aferir da saúde 
dos olhos.

R.S.V.: Às 
vezes também 
não será 
por falta de 
sintomas?
J.A: Pois, 
quando 
aparecem os 
sintomas já é 
tarde.

R.S.V.: Qual o 
seu conselho 
para manter 
uma boa saúde 
ocular?
J.A: Fazer 
todos os anos 
um rastreio 
visual e desde 
criança, porque 
com o advento 
dos aparelhos 
tecnológicos 
surgiram outros 
problemas 
com a visão de 
perto, porque 

a visão não é para ver ao 
perto, é mais ao longe. Vê-
se muitos casos de crianças 
com problemas visuais 
e por isso deviam ser 
acompanhadas com mais 
frequência.

R.S.V.: A sua empresa é 
familiar?
J.A: Sim única e 
exclusivamente. Tenho uma 
filha que é optometrista, 
licenciada na Universidade 
do Minho.

R.S.V.: É o seu braço 
direito?
J.A: E o esquerdo (risos). 
A minha filha mais velha é 
formada em psicologia, mas 
está na ótica, e o meu filho 
é técnico de ótica. A minha 
esposa é quem efetua as 
compras e os pagamentos 
(risos).

R.S.V.: Então a sua ótica 
está e ficará em boas 
mãos…
J.A: Pois, porque caso 
contrário não estaria aqui. 
Podia estar aqui mas com 
mais preocupações.

R.S.V.: Herdou o negócio?
J.A: Não, construímo-lo nós 
e vai ter seguidores.

R.S.V.: De uma maneira 
geral, gostou desta 
Convenção e do local 
escolhido?
J.A: Estou a adorar. A água 
do mar é uma maravilha 
(risos) e as formações são 
sempre importantes.

R.S.V.: Qual o orador que 
gostou mais de ouvir?
J.A: O que mais me 
entusiasmou foi o dr. 
Alexandre Monteiro, que 
foge um pouco do tema da 
ótica, mas está na ótica. 
Aprendemos também a 
comunicar com os clientes 
e a estudá-los.

R.S.V.: O que faz nos 
seus tempos livres para 
descontrair?
J.A: Vou dar um passeio 
à praia porque moro perto 
(risos).
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Fernando Casinha, Joaquim 
Almeida e Pedro Soares

Alexandro Monteiro recebe do Presidente da XVI 
Convenção, troféu comemorativo do evento
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R.S.V: Já está a trabalhar a tempo 
inteiro na ótica dos seus pais?
FILIPE MARRACHINHO - Atualmente 
sim, estou inteiramente inserido no 
mundo da ótica. Foi algo pelo qual fui 
ganhando empatia e gosto. Comecei 
aos poucos (em part-time), mas neste 
momento não me imagino a fazer 
outra coisa.

R.S.V: O que faz especificamente?
F.M: Sou ótico-optometrista, mas 
comecei por fazer atendimento ao 
balcão, depois passei a realizar 
trabalhos de oficina e neste momento 
faço gabinete.

R.S.V: O que mais gosta de fazer?
F.M: Gosto muito de gabinete. Na 
minha opinião é onde começamos a 
conhecer o cliente e, como sou uma 
pessoa que particularmente gosta 
muito de conversar, é o departamento 
a que mais me dedico de “coração” e 
com todo o afinco.

R.S.V: O que achou desta XVI 
Convenção?
F.M: Acho sempre este tipo de 
convenções interessantes, para 
além dos debates e dos assuntos 
refletidos, conseguimos conhecer 
outros colaborados e associados 
do ramo de várias zonas do País, o 
que a torna ainda mais motivante e 
emocionante.

R.S.V: Gostou do rumo das jornadas 
técnico-científicas?
F.M: As jornadas técnico-científicas 
são sempre importantes e, sim, 
teve assuntos abordados bastante 
pertinentes. Todos os presentes 
participaram ativamente e deram o 

seu parecer. Apelaria também que 
houvesse mais participação por parte 
dos outros cooperadores, para uma 
melhor e mais dinâmica promoção e 
mesmo progressão do Grupo. De resto 
nada a apontar.

R.S.V: O que tem a dizer sobre o 
tema "Tecnologia e emoção: fator de 
diferenciação"? Concorda?
F.M: Bem relativamente a essa 
questão, acho que todos nós 
estamos de alguma ou de certa forma 
expostos, cada vez mais, à tecnologia. 
Ela afasta e aproxima pessoas e 
sei que o mundo tende a evoluir de 
certa forma, no entanto, acho que no 
atendimento ao público a tecnologia 
ainda não quebrou barreiras e uma 

inter-relação entre dois humanos 
nunca é a mesma coisa que com 
máquinas, o que me leva a concordar 
com a afirmação.

R.S.V: Qual o tema dos trabalhos 
que mais o sensibilizou?
F.M: O tema que mais me sensibilizou 
foi a parte de haver demasiada 
tecnologia associada ao mundo da 
ótica, em que, futuramente, não será 
necessário o atendimento ao balcão 

e mesmo a consulta da parte de um 
optometrista. Porém, é algo que não 
me assusta, pois de acordo com o 
meu conhecimento (que continua 
sempre em evolução), sei que neste 
ramo as máquinas estarão muito 
limitadas, conseguindo fazer apenas 
o básico da refração, atendimento 
e outros. O mundo da ótica também 
é complexo e está em constante 
evolução. O que, no meu ponto de 
vista, descarto assim qualquer receio 
e apelo que os outros também não o 
devem temer.

R.S.V: De que orador gostou mais e 
porquê?
F.M: Particularmente e não 
desfazendo de todos os excelentes 
oradores, achei cativante o expert em 
decifrar pessoas: Alexandre Monteiro. 
Talvez por adorar também a parte 
da psicologia e de me identificar 
com a mesma. Acho uma área 
deveras fascinante. Foi um excelente 
convidado e uma excelente aposta 
para o Grupo.

R.S.V: O que achou, daquilo que 
ouviu, que pensou logo em aplicar 
no dia-a-dia da sua loja e no seu 
trabalho?
F.M: Todos os dias aprendemos e 
de facto existem sempre assuntos e 
situações que podemos aplicar ao 
nosso dia-a-dia, a fim de melhorar a 
nossa performance laboral.
E, como é obvio, há coisas que são 
sempre muito úteis para o nosso 
atendimento. Até acabei por dar 
algumas sugestões às colegas com 
quem trabalho.

FILIPE MARRACHINHO
ÓPTICA CONSELHEIROS DA VISÃO
ÓPTICA LÚCIA

Apelaria também a 
que houvesse mais 
participação por parte 
dos outros Colegas

Entrou no mundo da ótica lentamente, pelo qual foi ganhando gosto, 
fez de tudo e hoje não se imagina a fazer outra coisa. Gosta de 
tomar parte nas Convenções e faz um apelo para que os outros 

cooperadores também participem para uma melhor progressão do Grupo.
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ANDRÉ DIAS

ÓPTICA CONSELHEIROS DA VISÃO
ÓPTICA DIAS

André Dias, de 26 anos, é licenciado em Optometria 
e Ciências da Visão pela Universidade do Minho e 
trabalha na empresa fundada pelo pai, Victor Dias.

R.S.V: Sempre foi a sua 
primeira opção quando 
pensava numa profissão 
ou tinha outro sonho? 
ANDRÉ DIAS: O setor da 
ótica nunca foi a minha 
primeira escolha. Quando 
ingressei na Universidade 
não foi uma área que 
me despertou interesse. 
Acabei por entrar no curso 
de Engenharia Eletrónica 
Industrial e computadores, 
mas apercebi-me, com o 
passar dos anos, que não 
era o que queria nem o que 
gostava de fazer no meu 
futuro. Foi então que surgiu 
a ideia: “E por que não 
tentar a ótica?” e assim foi.
 
R.S.V: Foi a primeira vez 
que participou numa 
Convenção do Grupo 

Conselheiros da Visão?
A.D: Não. Já participo 
nas convenções desde 
2009. Nos primeiros 
tempos acompanhava a 
minha família nas viagens 
mas apenas em férias. A 
partir de 2014 comecei a 
participar nos trabalhos.

R.S.V: De uma maneira 
geral, qual a sua opinião 
sobre as Convenções e 
esta XVI em particular?
A.D: São convenções que 
valem sempre a pena. 
Uma oportunidade de nos 
abstrairmos do trabalho e 
esquecer por um período 
a “ótica” nos dias livres e 
também de fomentar os 
laços com os restantes 
cooperadores e até de 
conhecer novos.

R.S.V: Gostou do rumo 
das jornadas técnico-
científicas?
A.D: Penso que foram 
debatidos temas muito 
pertinentes para a 
atualidade da ótica.

R.S.V: O que tem a 
dizer sobre o tema 
"Tecnologia e emoção: 
fator de diferenciação"? 
Concorda?
A.D: Concordo. Com o 
vasto número de grupos 
que existem atualmente no 
mercado é cada vez mais 
importante debater sobre o 
nosso fator de diferenciação 
face à concorrência. 

R.S.V: Qual o tema dos 
trabalhos que mais o 
sensibilizou?
A.D: Todos os temas 
foram muito interessantes, 
mas o que mais gostei 
foi: “Decifrar Pessoas”. 
Ferramentas importantes 
para aprendermos a 
interpretar e a lidar melhor 
com o nosso cliente. Nunca 
tinha assistido a uma 
palestra com este teor e 
adorei!

R.S.V: De que orador 
gostou mais e porquê?
A.D: Vai ao encontro da 
minha resposta anterior. 
Gostei muito de todos 

mas em especial do 
Alexandre Monteiro, pela 
maneira como consegue 
prender o público à sua 
palestra.

R.S.V: O que achou, 
daquilo que ouviu, que 
pensou logo em aplicar no 
dia-a-dia da sua loja e no 
seu trabalho?
A.D: Melhorar a aposta 
no mundo digital! É, sem 
dúvida, hoje em dia, o 
fator diferenciador e muito 
importante na sociedade.

R.S.V: Gostou do local e 
da parte lúdica desta XVI 
Convenção?
A.D: Sim, gostei. Foi a 
primeira vez que viajei até 
Itália e a curiosidade era 
muita. Têm sítios fabulosos 
embora ache que podiam 
explorar melhor o turismo 
que têm. Quanto ao resto foi 
voltar a estar com pessoas 
que já não via há algum 
tempo e de conhecer novas.

R.S.V: Tem algum hobbie 
que o distraia do stresse 
do dia-a-dia de trabalho? 
A.D: Gosto de praticar 
desporto, principalmente 
basquetebol, porque joguei 
durante muito tempo e 
sempre que posso vou 
jogar com os amigos! Mas 
também costumo frequentar 
o ginásio.

Foram debatidos 
temas muito 
pertinentes para a 
atualidade da ótica



SAÚDE À VISTA

38



SAÚDE À VISTA

39

SAÚDE À VISTA



SAÚDE À VISTA

40



SAÚDE À VISTA

41

é a marca de óculos 

de sol oficial do filme 

MEN IN BLACK

Modelo: Origins 1 (SPL872)

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SaudeVista_Police2Ed.pdf   1   18/02/19   17:34



SAÚDE À VISTA

42

“Esta balada 
que te dou”.

A biografia de

Armando
Gama

A toda uma geração 
de Portugueses é 
impossível não se 

lembrar de ver Armando 
Gama enquanto vencedor 
do Festival RTP da Canção 
em 1983. Mas poucos 
têm conhecimento da 
polivalência artística de 
Armando Gama como 
produtor, pianista, pintor e 
escritor de poemas!

H
á momentos 
que marcam 
uma vida, esse 
festival foi 
seguramente 

um deles na carreira deste 
talentoso e discreto musico, 
mas atrás de um grande 
momento, há sempre 
outros que passaram mais 
despercebidos, apesar de 
uma vasta obra o musico 
na apresentação da sua 
biografia confessou “fiquei 
surpreendido quando me 
propuseram esta ideia, pois 
para isso é preciso fazer 
muita coisa”.

A sua esposa Barbara 
Barbosa, de quem tem um 
filho, o António Pedro de 5 
anos, decidiu homenagear o 
grande músico e cantor que 
é Armando, escrevendo-
lhe uma biografia com 
Luciano Reis, este livro 
trás-nos à memoria todo 
esse percurso que nos dá 
a conhecer “ o Homem 
por detrás da Balada!” 
como afirmam os autores 
desta biografia que foi 
recentemente apresentado, 
por Cristina Kopke, com 
a pompa e circunstancia 
que Armando Gama bem 
merece, no Hotel Altis em 
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Lisboa com a presença dos 
filhos, de muitos amigos 
e bem conhecidos nomes 
do meio artístico, inclusive 
alguns vencedores do 
festival da canção tal 
como Eduardo Nascimento 
(“o vento mudou” 1967), 
Manuela bravo ( “sobe, 
sobe , balão sobe” 1979) e 
os tão carismáticos amigos 
pessoais, Júlio Isidro, Ana, 
Luís Represas, Cláudia 
Faria, Marco António ( 
luckye duckies), Carlos 
Silva, Graciete Ferro, Tozé 
Morais, Francisco Maciel…. 

A Biografia de Armando 
Gama têm foto de capa de 
Patrícia Manhão, é com já 
se disse é da autoria de 
Bárbara Barbosa e Luciano 
Reis , conta com edição 
da Editora Vieira da Silva 
e documenta grande parte 
da carreira do músico que 
todos conhecem pelo seu 
grande êxito “ esta balada 
que te dou” vencedora do 
Festival da canções em 
1983.

A esposa do musico, fez o 
curso completo de Teatro 
e parte de várias peças 
e óperas onde cantava 
e representava. Luciano 
Reis, licenciado em Gestão 
das Artes é autor de mais 
de uma centena de livros, 
distribuídos por áreas tão 
diversas como a biografia, o 
teatro, a poesia, o romance 
ou a investigação histórica, 
….. e decidirem escrever 
esta biografia que têm como 
titulo a canção de enorme 
sucesso “Esta balada 
que te dou”. Os autores 
da biografia na referida 
apresentação de forma 
intimista confessaram: “ 
uma pessoa só se torna 
completa quando faz um 
filho (Armando Gama tem 
3), planta uma árvore e 
escreve um livro. A ele só 
lhe falta completar o último 
passo. Enquanto isso, 
fizemos nós esta biografia, 
para que possa conhecer 
o Homem por detrás da 
Balada!”

“Caminhos longos 
percorridos...
dias e noites de criação e 
sonho,
experiência humana no meio 
artístico
português... de 
conhecimento e 
entendimento com 
produtores,técnicos de 
estúdio, músicos,cantores e 
autores.
Aventura única em 
contacto com os meios 
de comunicação...rádios 
televisões, imprensa escrita, 
e respectivos directores 
apresentadores e produtores 
Nem tudo foram rosas...a 
simpatia e o profissionalismo 
e bondade misturou-se com 
a hipocrisia e maldade.O 
mundo do espectáculo é 
como o próprio mundo! “

(in facebook, Armando Gama)

Ana e Armando Gama

Fátima Lopes e Armando Gama

Carlos Silva e Graciete Ferro

Armando Gama autografa a sua 
Biografia para Luis Represas e Lucky 

Duckies (Cláudia Faria e Marco António)

Bárbara Barbosa, Júlio Isidro, 
Armando Gama , Sandra Isidro
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S
imone de 
Oliveira, 
embaixadora 
Solidaria dos 
Conselheiros 

da Visão, presente em 
varias acções inseridas 
na responsabilidade 
social do grupo, 
nomeadamente na 
missão humanitária 
realizada em São Tomé 
e Príncipe, na acção de 
prevenção do cancro 
da mama e actualmente 
no apoio ao regate de 
cães para a prevenção 
de uma das maiores 
causas de cegueira no 
mundo, a  completa 
60 anos de carreira e 
foi homenageada no 
Espaço Santa Catarina, 
em Lisboa.
 
A homenagem contou 
com a presença da 

Presidente da Junta 
de Freguesia da 
Misericórdia, Carla 
Madeira, a anfitriã do 
evento, para além dos 
muitos convidados e 
amigos da intemporal 
interprete da 
“desfolhada” e “sol de 
Inverno”.
 
“Saude à vista” recolheu 
os testemunhos dos 
responsaveis das 
opticas Conselheiros 
da visão presentes, 
Ana Luisa, Presidente 
da Assembleia Geral 
dos Conselheiros da 
visão endereçava os 
“parabéns ao Nelson 
Mateus organizador 
do evento” ao mesmo 
tempo que agradecia 
o gentil convite, 
acrescentado “a nossa 
presença é obrigatória, 

A embaixadora Solidária dos 
Conselheiros da Visão na 
homenagem aos seus 60 

anos de carreira mostra toda a 
energia que tão bem a caracteriza.

“Vou 
continuar 
a cantar”
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todas as homenagens são 
poucas, tal a diversidade 
e riqueza da carreira da 
nossa embaixadora, acima 
de tudo, a D. Simone é 
uma amiga do grupo,  é 
também nossa cliente, o 
que muito nos honra. É uma 
companhia, rica, divertida, 
possuidora de uma 
sapiência e sagacidade 
ímpar, muitos a recordam 
pelos êxitos do Festival 
da canção, mas isso até 
é demasiado redutor e 
injusto, tendo em conta 
tantos êxitos ocorridos ao 
longo destas seis décadas 
de vida artística, no teatro, 
Televisão, Cinema, Musica” 
opinião corroborada pelo 
Presidente do Grupo Rafael 
Silva, “ainda recentemente 
numa concentração de 
Motards, após a sua 
actuação, colocou milhares 
a gritar o seu nome em 
sinal de agradecimento 
com o “ só mais uma”, isto 
é a grande Simone, uma 
personalidade muito forte, 
nem sempre consensual, 
mas sempre respeitada 
e querida por publico de 
todas as gerações”
 
Nelson Mateus, autor do 
site  “ Retratos Contados” 
mentor desta homenagem, 
confessa à Saúde à Vista, 
que “para além de celebrar 
os 60 anos de carreira de 
Simone de Oliveira gostaria 
de organizar uma exposição 
retrospectiva que retrate 
a mulher, a mãe, a avó, a 
cantora, apresentadora. 
Embora tenha 60 anos de 
carreira estamos a falar de 
uma mulher completamente 
contemporânea. A Simone 
atravessa gerações. Essa 
exposição seria mesmo 
isso. Permitir aos mais 
velhos recordar esta mulher 
que faz parte da nossa 
cultura desde sempre e 
permitir aos mais novos, 
saber quem têm sido esta 
mulher tão impactante 
na nossa sociedade”, 
acrescenta ainda “Se 
Portugal, tivesse muitas 
mais Simone, seriamos 
todos muito mais ricos, 
porque foi uma mulher que 

rompeu com preconceitos 
ao longo da vida inteira”. 
Todos os que tiveram a 
oportunidade de ver “ 
Simone, o Musical” (em 
que interpreta de forma 
magistral  ela própria “ 
Simone”) este musical 
foi um grande êxito que 
percorreu as melhores 
salas de Portugal,  inclusive 
o Casino Estoril e que 
esgotou em todas as 
sessões. E de ler a sua 
auto biografia “Simone , 
Força de Viver” conhecem 
a historia de vida da artista, 
mas acima de tudo ficaram 
a conhecer o ser Humano 
que superou e rompeu 
preconceitos, numa época 
que a mulher ainda somente 
sonhava ter a liberdade 
de opinião e a defesa da 
lei existente nos nossos 
dias, como sabemos, o 
problema da violência 
domestica, divórcios, 
guarda dos filhos, cancro 
da mama,  manutenção 
de uma carreira, anda são 
tão difíceis nos dias de 
hoje, imaginem há varias 
décadas atrás ...
 
Rodeada pelos amigos 
e populares, Simone de 
Oliveira, com a sua natural 
boa disposição fala dos 
seus 60 de carreira no seu 
habitual registo, directo 
e incisivo, responde ás 

“Não é só com 
a Simone, é 
com os artistas 
portugueses 
no geral. 
Apoiamos 
muito pouco 
o que é nosso. 
Só quando 
as pessoas 
morrem.”.

Filomena Morim, Simone de Oliveira e Teresa Antunes

Joana Caçador e Nélson Mateus

Nélson Mateus, Simone de Oliveira e Carla Madeira

Rafael Silva, Simone de Oliveira e Fátima Bernardo Nuno Feist
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questões dos diversos 
órgãos de comunicação 
presentes “ tive muita sorte, 
trabalhei muito, chorei 
muito, ri muito! Andei por 
muito lado, conheci gente 
maravilhosa, músicos, 
maestros, compositores 
poetas, os meus colegas 
todos, os que estão cá e 
os que já partiram e que 
me deixaram uma saudade 
imensa, tive a sorte de 
trabalhar com toda a gente 
menos com o António Silva 
e o Vasco Santana, trabalhei 
em todos os teatros de 
Lisboa até nos que já 
arderam, o que é que eu 
posso pedir mais?”
 
O Maestro Nuno Feist, 
seu amigo e presença 
obrigatória nos concertos 
da afamada artista, com 
as inseparáveis amigas 
Fátima Bernardo e Adelaide 
Figueiredo organizaram 
um extraordinário concerto 
( ndr: apoiado pelos 
Conselheiros da visão) 
no São Luiz aquando 
dos 58 Anos de carreira 
de Simone, o Maestro 
mostrou a vontade de 
repetir a homenagem, 
agora a realizar no Coliseu 
dos Recreios, mas as 
dificuldades em reunir os 
meios financeiros têm sido 
grandes “Temos parte do 
dinheiro, a CML, na pessoa 
da vereadora Catarina Vaz 
pinto, disponibilizou cerca 
de um terço da verba para 
fazermos o espetáculo, 
a Simone, merece este 
tributo. Já tentei entidades 
bancárias, particulares e 
grandes empresas e bato 
sempre com a cabeça numa 
parede de indiferença”.  Diz 
que de uma forma geral as 
empresas não valorizam o 
artista Português  “Não é 
só com a Simone, é com 
os artistas portugueses 
no geral. Apoiamos muito 
pouco o que é nosso. 
Só quando as pessoas 
morrem.”.
 
Durante o evento e ainda 
antes de apagar as velas 
pelo 60º Aniversario 

de carreira, Simone de 
Oliveira foi surpreendida 
pela actuação do 
Grupo de Cantadeiras 
do Redondo, com uma 
versão da “Desfolhada”. 
Visivelmente emocionada 
a artista não resistiu e de 
forma expontania juntou-
se ao grupo, para com 
elas interpretar a canção 
que mais a celebrizou. 
Dizendo depois, em jeito 
de confissão “Por agora 
vou continuar a cantar, 
eu não gosto de falar do 
amanhã, uma semana de 
cada vez, vamos andando, 
vamos fazendo, não se 
pode fazer projectos a 
longo prazo, tenho 81 anos, 
a minha filha tem 60 e o 
meu neto 30. Como é que 
passou este tempo todo 
e nem dei por isso?”, nós 
também não sabemos, mas 
é uma imensa alegria esta 
proximidade de quase uma 
decada, que realmente 
passou a correr e também 
nem demos por isso!

Muitos 
Parabéns 
Simone de 
Oliveira!

David Carrapo e Simone de Oliveira
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ANATOMIA
DO OLHO

AS PARTES MAIS IMPORTANTES DO OLHO

O Sentido da Visão é usado por nós em praticamente tudo o que fazemos. Dos cinco sentidos é talvez aquele que 
mais necessitamos e tememos perder
O olho permite-nos ver e interpretar as formas, as cores e as dimensões dos objetos através de um processo que 
se inicia pela recepção da luz seguida pela sua transformação em sinais elétricos que serão, então, transmitidos até 
o cérebro onde será feita a descodificação desses sinais, traduzindo-se em imagens visuais.
O nosso olho está inserido na cavidade orbitária que é formada por 7 ossos individuais e envolvida por camadas de 
tecido adiposo o que permite a sua proteção e que este se movimente com facilidade. Seis músculos regem o 
movimento dos olhos.
Entre as partes mais importantes do olho humano estão a íris, a córnea, o cristalino, a retina, a conjuntiva, a mácula 
e o nervo ótico.

O cristalino é uma estrutura transparente localizada 
atrás da pupila. Tem como principal função promover a 
discriminação visual e permitir o foco dos objetos. O 
cristalino realiza esta função alterando a sua própria 
forma, conforme a necessidade. A partir dos 40/50 
anos, o cristalino vai, progressivamente, perdendo esta 
flexibilidade, dando-se inicio à Presbiopia. Além disso, a 
transparência pode também degradar-se por 
alterações metabólicas naturais, tornando-se opaco e 
duro (formação da catarata), impedindo a entrada da 
luz no olho.

CRISTALINO HUMOR VÍTREO

Esta é a parte branca que nós 
conseguimos ver nos olhos das 
pessoas. Tem como função manter 
o volume, a forma e o tónus do globo 
ocular.

ESCLERA

O Nervo Ótico transmite 
as imagens da retina até 
o cérebro.

NERVO ÓPTICO

PUPILA

A pupila é um orifício no centro da íris que regula 
a entrada de luz. É a zona preta que nós vimos 
nos olhos, que por ser um orifício, não tem cor, 
mas a sua aparência é preta, pois não há 
iluminação na parte interna dos olhos.

ÍRIS

Esta é a parte colorida do olho e 
que tem por função controlar o 
tamanho da pupila por meio da 
contração e expansão dos seus 
músculos. Em um ambiente com 
muita luz, ocorre a miose 
(diminuição do diâmetro da 
pupila), ao passo que, com 
pouca luz, ocorre a midríase 
(aumento do diâmetro da pupila).

RETINA

A Retina consiste num fino tecido 
nervoso, que reveste a parede 
interna do olho e atua como um filme 
dentro de uma câmara. A sua função 
é transmitir imagens para o cérebro. 
Quando a sua visão está perfeita, os 
raios de luz que vêm em direção ao 
seu olho são focados precisamente 
na retina.

CÓRNEA

A córnea é uma estrutura transparente e confere proteção ao olho. A Córnea 
juntamente com o cristalino tem por função focar a luz através da pupila para 
a retina.  A córnea é composta por cinco camadas de tecido. A camada 
exterior, chamada de epitélio, é a camada protetora do olho. Ela é composta 
por células altamente regenerativas, que conseguem refazer-se dentro de 
três dias e, por essa razão, permitem que os ferimentos se cicatrizem 
rapidamente. 
Já as camadas internas do olho são responsáveis pela sua força. O 
procedimento de correção da visão a laser é realizado nesta parte do olho.
São as lágrimas (secreção lacrimal) que mantêm a córnea húmida e saudável.

É um tecido conjuntivo transparente 
com consistência de gel localizada 
dentro da câmara posterior do olho. 
Contribui para a manutenção da 
forma do globo ocular. No vítreo 
podem aparecer pequenos pontos 
pretos, conhecidos como “ moscas 
volantes”, os quais são mais comuns 
em pessoas com miopia.
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nos olhos, que por ser um orifício, não tem cor, 
mas a sua aparência é preta, pois não há 
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Esta é a parte colorida do olho e 
que tem por função controlar o 
tamanho da pupila por meio da 
contração e expansão dos seus 
músculos. Em um ambiente com 
muita luz, ocorre a miose 
(diminuição do diâmetro da 
pupila), ao passo que, com 
pouca luz, ocorre a midríase 
(aumento do diâmetro da pupila).

RETINA

A Retina consiste num fino tecido 
nervoso, que reveste a parede 
interna do olho e atua como um filme 
dentro de uma câmara. A sua função 
é transmitir imagens para o cérebro. 
Quando a sua visão está perfeita, os 
raios de luz que vêm em direção ao 
seu olho são focados precisamente 
na retina.

CÓRNEA

A córnea é uma estrutura transparente e confere proteção ao olho. A Córnea 
juntamente com o cristalino tem por função focar a luz através da pupila para 
a retina.  A córnea é composta por cinco camadas de tecido. A camada 
exterior, chamada de epitélio, é a camada protetora do olho. Ela é composta 
por células altamente regenerativas, que conseguem refazer-se dentro de 
três dias e, por essa razão, permitem que os ferimentos se cicatrizem 
rapidamente. 
Já as camadas internas do olho são responsáveis pela sua força. O 
procedimento de correção da visão a laser é realizado nesta parte do olho.
São as lágrimas (secreção lacrimal) que mantêm a córnea húmida e saudável.

É um tecido conjuntivo transparente 
com consistência de gel localizada 
dentro da câmara posterior do olho. 
Contribui para a manutenção da 
forma do globo ocular. No vítreo 
podem aparecer pequenos pontos 
pretos, conhecidos como “ moscas 
volantes”, os quais são mais comuns 
em pessoas com miopia. …E

m si e em todos nós, mais tarde ou mais cedo, quando precisarmos de ter cuidados 
com a nossa visão e tivermos de recorrer a um optometrista para saber o que 
se passa, sermos diagnosticados e aconselhados devidamente. E é aqui que se 
estabelece uma relação privilegiada, de confiança e proximidade, entre o especialista e 
o utente. 

F
oi precisamente este o foco do XIV Simpósio das Ópticas Conselheiros da Visão, que decorreu em Sintra, 
para onde convergiram cooperadores do Grupo de todo o País, para ouvirem os oradores, verem as novas 
tendências de óculos e conviverem entre si e respetivas famílias, na paisagem idílica e histórica onde se 
insere o Hotel Vila Galé, nos arredores da mítica vila.

Na cerimónia de abertura do dia dos trabalhos, o presidente do Grupo, Rafael Claro da Silva, deu as boas-vindas 
aos presentes e agradeceu aos patrocinadores – Essilor, Safilo, De Rigo e Alcon – sem os quais não seria possível a 
realização do evento. “É para mim e para a nossa Direção uma honra conseguirmos chegar a esta meta, o XIV Simpósio 
dos Conselheiros da Visão, que pensamos será ultrapassada por tantos outros. Mas este também é o momento de 
comemorarmos os 30 anos, um marco em qualquer empresa, e nós conseguimos evoluir e formar constantemente e isso 
também é uma das qualidades de uma cooperativa e, por isso, fazemos aquilo que se chama as reservas legais para 
informação. Este é um objetivo que temos vindo a cumprir há 15 anos ininterruptamente. Tenho um princípio que aprendi há 
muitos anos e que é também dos Conselheiros da Visão, “mais saber, mais valer” e isso é algo que conseguimos fazer aqui 
com os nossos parceiros, é o objetivo destas ações de formação e de tantas outras que fazemos ao longo do ano…”
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TERESA FIALHO
Coube à dra. Teresa 

Fialho, licenciada 
em Gestão de 

Marketing, que trabalha 
na Essilor desde 1998, 
na área comercial como 
key account, falar sobre o 
trabalho de inovação que 
a sua empresa, cujo lema 
é “Vê melhor, vive melhor”, 
desenvolve em prol das 
necessidades do mercado, 
hoje todo 
virado 
para os 
problemas 
que o digital 
levanta aos 
utilizadores 
de todas as 
gerações, 
procurando 
adaptar os produtos às 
necessidades atuais: “… 
Aproveitar a oportunidade e 
necessidade do mercado, 
porque a Essilor procura 
evoluir e oferecer todos 
os benefícios que o 
consumidor precisa para 
adaptar-se à sua vida, 
ao seu dia-a-dia. Foram 
feitas várias pesquisas em 
que se verificou que 97% 
dos portadores de lentes 

unifocais estão conectados; 
usam smartphones, 
tablets, computadores e 
estão sempre ligados ao 
digital, e só 3% dessa 
população é que está 
devidamente equipada 
para a era digital. Por isso, 
a Essilor desenvolveu a 
lente Eyezen Start, que 
é uma combinação de 
duas inovações, o filtro 

incorporado 
na lente para 
proteger 
contra a luz 
nociva violeta 
e um design 
inovador em 
que vamos 
relaxar e 
ajudar a 

proteger os olhos… Todas 
as pessoas com grandes 
queixas de fadiga ocular 
pediam um incremento na 
lente para ajudar a corrigir 
este problema…” E assim 
a Essilor adapta o produto 
às necessidades das 
pessoas, proporcionando 
maior conforto e qualidade 
de vida a quem passa 7h 
por dia à frente de qualquer 
dispositivo tecnológico.

A nova geração 
de lentes 
unifocais
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O piloto de competição deu 
a conhecer a sua carreira 
profissional e começou por 

agradecer “fazer parte desta família 
conselheiros da visão e pela ajuda 
que têm dado à minha carreira, que 
tem sido extremamente importante a 
todos os níveis. Estou a fazer agora 
a minha 36ª temporada. Comecei 
com 12 anos no karting. O meu pai 
também foi piloto de automóveis, 
tendo sido campeão de ralis nos anos 
60… Segui-lhe as pisadas, porque via 
as taças, os capacetes e os troféus 
todos lá em casa e por ser bom aluno, 
o meu pai decidiu oferecer-me um 
kart quando tinha 10 anos, mas só 
aos 12 anos comecei a minha história 
no automobilismo e na competição. 
As coisas foram correndo bem e em 
1988 fui campeão nacional de karting 

na categoria 
máxima, comecei 
a pensar numa 
carreira mais a 
sério, que era a 
coisa que mais 

gostava de fazer. Pertenci a uma 
geração que foi muito bem-sucedida 
internacionalmente no automobilismo, 
com muitos apoios de empresas 
estatais e marcas de automóveis… 
Sou campeão nacional de Fórmula 
Ford em 1991 e em 92 decidi começar 
a minha carreira internacional com 
vários apoios, mas bastante difícil. Em 
95 fiquei em segundo no campeonato 
europeu de Fórmula Opel que me 
abriu as portas novamente a equipas 
internacionais para competir ainda 
a nível mais elevado, mais perto da 
Fórmula 1 e, em 97, ganhei a Fórmula 
3 em Itália e depois, em 99, entrei 
numa categoria que se chama World 
Cities e apanhei um senhor que se 
chama Fernando Alonso. Tivemos um 
campeonato extremamente disputado 
até à última prova, em Valência, com 

pilotos muito experientes.” Depois de 
várias peripécias, Alonso acabou por 
ser o campeão e mais tarde chegou 
à Fórmula 1. Manuel acha que por 
vezes é difícil competir com países 
de mercados maiores capazes de 
suportar pilotos patrocinados por 
grandes marcas de automóveis, o que 
para os portugueses tem sido difícil. 
A seguir contou o que se passou 
com ele relativamente à visão. “Aos 
19 anos, já com carta de condução 
e a correr na Fórmula Ford comecei 
a sentir dificuldade, principalmente 
à noite, com as luzes, o painel de 
instrumentos do carro e sentia falta 
de confiança em mim e preocupação 
relativamente ao meu futuro desportivo 
na competição.” Não via pilotos na 
Fórmula 1 com óculos e aconselhou-
se. Experimentou as lentes de 
contacto, com que se adaptou bem. 
Adquiriu confiança no seu futuro 
desportivo, porque não tinha de se 
preocupar com a visão. Foi por isso 
até que decidiu avançar para uma 
carreira internacional. Mais tarde veio 
a saber que muitos pilotos, até de 
Fórmula 1, usavam lentes de contacto. 
Atualmente disputa a Kia Picanto GT 
Cup.

MANUEL GIÃO

Carreira profissional

vs
Visão e condução segura
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LUÍS VIEIRA
O 

optometrista caracteriza 
o seu trabalho por 
não utilizar papel nos 
consultórios. “Não há 
fichas físicas, porque 

se demora muito tempo à procura 
delas. Nós não temos esse problema, 

até porque não faz sentido. A nossa 
proposta é que tenham disponíveis 
um acesso individual a um consultório, 
onde possam fazer as vossas 
consultas e guardar os dados dos 
pacientes. Esta ferramenta tem 
também a vantagem de, se necessário 

for, poderem 
fazer um print e o 
relatório está feito.” 
É nas plataformas 
digitais que 
trabalha e ensina 
os seus alunos ou 
quem melhor se 
quiser inteirar da 
matéria, nas muitas 

conferências para que é solicitado, 
tornando assim o trabalho muito mais 
dinâmico. 
“O conceito do protocolo geral de 
consulta que nós desenvolvemos na 
Ocular Eyecare e que de ano para ano 
tem sido desenvolvido e melhorado de 
acordo com a experiência de colegas 
de outros países também, está 
inserido em quatro grandes grupos 
de uma consulta. Nós não inventámos 
nada, tentamos é esquematizar as 
coisas para que se tornem coerentes.” 
E a explicação de como proceder à 
consulta virtual prossegue perante a 
atenção da assembleia.

Consultório digital 
- Protocolo geral de 
consulta das OCV

C
ontinuando 
a trabalhar 
na base do 
consultório 
virtual, o 

optometrista apresenta 
um caso clínico real e 

simples em que segue o 
procedimento até chegar 
à análise da condição 
ocular e da condição 

visual. “Deparamo-nos 
sempre com uma questão 
recorrente dos utentes ao 
longo da nossa vida: mas 
afinal qual é a diferença 
entre um oftalmologista 
e um optometrista? Nós 

optometristas estamos 
muito focados na função 
do órgão, na visão. 
Estamos preocupados 

com a competência 
do sistema binocular. 
A maior formação do 
oftalmologista vai no 
sentido da preservação 
do órgão e não tanto 
da função. A sua 
abordagem é sempre na 
prevenção do órgão e a 
do optometrista é muito 
mais na prevenção da sua 
função. Se a sua função 
não funciona temos de 
ter a capacidade de 
perceber porquê. Se não 
temos a obrigação de 
reencaminhar o paciente 
para o oftalmologista. A 
função do optometrista 
são os cuidados primários 
de saúde visual.”

Despiste de 
Glaucoma e DMRI
Na perspetiva dos cuidados 
primários de saúde visual
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I
sabel Angelino 
moderou este debate 
com a mestria dos 
27 anos em que 
tem trabalhado na 

RTP. Introduziu o tema e 
deu a conhecer o painel 
de oradores. Depois 
questionou Alberto Silva, 
diretor de saúde visual 
da Essilor, que já que a 
miopia é considerada 
uma epidemia, que 
novos desafios se nos 
apresentam e no campo 
das lentes o que tem sido 
feito para combater estes 
novos problemas da visão. 
“Para mim seguramente 
na próxima década os 
desafios para nós enquanto 
consumidores, enquanto 
parte ativa da sociedade 
tem a ver eminentemente 
primeiro com as crianças 
– como vamos corrigir e 
compensar as crianças 
ao nível da proteção e da 
compensação do sistema 
visual com tudo o que é 
impactante hoje em dia 
no nosso ambiente visual, 
sejam os telemóveis, os 
ipads, os smartphones, 
computadores…” e Alberto 
Silva continuou a explanar 
este problema e como 
contorná-lo, referindo a 
importância da informação 
também na saúde visual 
da população. “Prevenção, 
proteção e correção são 
os pilares que fazem a 
diferença na saúde visual.”

A seguir falou Rafael Silva 
sobre a proteção ocular à 
luz do sol e às radiações 
nocivas e o aconselhamento 
que os profissionais devem 
dar ao consumidor na hora 

da compra dos óculos 
de sol, há que ter em 
consideração a qualidade 
filtrante da lente, não 
basta ser uma lente escura 
para garantir protecção 

visual,  bem pelo contrario, 
uma lente escura sem 
capacidade filtrante, pode 
a medio prazo, potenciar 
lesões a nivel da retina, 
muitas vezes o barato pode 
sair extremanente caro.

Luís Vieira falou sobre 

a importância de comer 
legumes com cores e evitar 
a comida processada. 
Acrescentou que “há um 
problema com que nos 
debatemos hoje dia… é 

fundamental apanharmos 
a luz do dia, mas depois 
é fundamental proteger-
nos dessa luz. Temos que 
beneficiar do melhor que 
essa luz nos traz e proteger-
nos do pior que essa luz 
nos traz”... Continuou a 
debater a problemática da 

miopia e o que o futuro nos 
reservará nesse campo e 
“passou a bola” a Alberto 
Silva: “Quando falamos de 
ambientes exteriores e de 
apanhar sol, não podemos 
só restringir-nos ao verão 
e quando vamos de férias, 
mas é fugirmos do ar 
condicionado e das luzes 
artificiais…”

Manuel Gião corrobora 
o gosto pelo ambiente 
exterior: “Gosto muito de 
fazer treinos outdoor e faço 
muita natação também…” 
Mas a sua preocupação 
recai essencialmente na 
boa visão na condução: 
“Já me apercebi que em 
Portugal há muita gente a 
ver mal a conduzir e nota-se 
logo pela agressividade 
na condução. A condução 
segura é suave e as 
pessoas antecipam as 
manobras que devem fazer. 
As pessoas que veem mal 
só em cima do obstáculo é 
que reagem”…

Para Alberto Silva é 
assustador saber que “um 
em quatro condutores vê 
mal” e é em volta deste 
assunto que prossegue o 
debate. Rafael Silva destaca 
o papel de aconselhamento 
que os optometristas devem 
ter perante as necessidades 
dos utilizadores de óculos e 
de lentes específicas. “Ter o 
produto certo para a pessoa 
certa e passar a mensagem 
certa” é a convicção que 
Alberto Silva deixa patente 
no encerramento deste 
debate.
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Debate I
Exigências e Soluções 
para a Visão do Séc. XXI
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Dr. JOÃO RAMOS

VÂNIA FIGUEIREDO

O Médico de Família e a Visão

O 
conhecido 
médico 
autor da 
rubrica “Diga 
Doutor”, da 

RTP, fala da campanha 
“Doutor à Vista”, uma 
parceria que estabeleceu 
com os Conselheiros da 
Visão, e dos vídeos que a 
compõem, onde explica “as 
doenças que vão evoluir 
com o passar dos anos 
para a cegueira se não 
forem controladas e se 
não forem tratadas, como 
a retinopatia diabética, a 
degeneração da mácula 
devido à idade, que vai ser 
um flagelo da sociedade, e 
o aumento do número das 
doenças degenerativas 

que será uma realidade”. 
A importância do médico 
de família é fundamental 
porque é o especialista 
com quem o doente tem 
o primeiro contacto que 
pode fazer o diagnóstico 
diferencial e encaminhar 
ou não a pessoa para o 
oftalmologista. “Qualquer 
médico de família gosta 
mais da prevenção do 
que da cura. Temos tudo 
à nossa disposição na 
área da optometria e da 
oftalmologia para ajudar 
as pessoas a ter uma 
saúde ocular cada vez 
melhor e por mais tempo, 
acompanhando o aumento 
da esperança média de 
vida.”

A 
consultora 
externa na 
empresa 
Alcon 
Vision Care 

clarificou esta temática 
detalhadamente. Vânia 
Figueiredo afirma que 
“três a quatro pessoas 
que vão a uma consulta 
têm sintomatologia 
de secura ocular, o 
que impacta muito 
na qualidade de vida 
de quem tem esses 
sintomas. O impacto 
que a secura ocular 
tem na qualidade de 
vida das pessoas 
também se reflete na 
forma como conseguem 
desempenhar as suas 
tarefas laborais, o 

rendimento que têm 
quando estão a trabalhar 
e consequentemente 
no impacto que tal tem 
na economia”…  A 
conclusão a que se 
chega é que “é uma 

doença multifatorial”... 
Consoante o tipo de 
secura ocular existem 
múltiplos tratamentos, 
como a lágrima artificial 
ou o gel, alimentação 
mais equilibrada ou 
ergonomia visual. “É 
superimportante educar 

os pacientes para a 
maneira como devem 
colocar as lágrimas 
artificiais. Colocar gotas 
nos olhos pode ser um 
desafio muito grande. O 
profissional da visão não 

deve só diagnosticar e 
recomendar, mas também 
educar o paciente e 
prescrever quantas vezes 
se deve colocar. Não se 
recomenda o mesmo 
produto para toda a 
gente.”

Secura Ocular
Desafios da Prática Diária
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Lentes de Contacto 
Descartáveis Mensais
Estratégia para Melhorar o Desempenho na Utilização

D
entro da 
realidade que 
é o uso mais 
frequente 
de lentes de 

contacto descartáveis 
mensais do que de diárias, 
Vânia Figueiredo aconselha 
os profissionais da ótica 
a trabalharem melhor 
esta área. “No nosso 
país ainda há uma baixa 
penetração de lentes de 
contacto – apenas 7% das 
pessoas que precisam 
de compensação visual 
usam lentes de contacto, 
o que é muito pouco.” 
Mas 31% gostariam de 

experimentar num universo 
de 80% dos portugueses 
que necessitam de 
compensação visual. 
Nota-se que existe muito 
interesse da população 
para experimentar lentes 
de contacto. Cabe aos 
profissionais da visão 
o papel de sugerirem e 
aconselharem os clientes 
a usá-las. Mas também 
somos dos países que têm 
uma taxa de desistência 
das mais elevadas. “Para as 
pessoas que as usam todos 
os dias, são necessários 
cuidados redobrados sobre 
estes pacientes.”

Debate II
Focados em si

N
este debate da 
tarde, Isabel 
Angelino deu 
a conhecer 
o tema e 

quem iria fazer parte da 
discussão. “O tema refere 
que os optometristas, 
nomeadamente, devem 
estar focados no doente 
que vai até às óticas. 
Aqui vamos falar da 
importância deste tema 
e da personalização, 
das pessoas se sentirem 
especiais quando vão ao 
médico ou a uma ótica.”

O dr. João Ramos tem 
em grande consideração 
a humanização: “Prezo 
muito esta minha 
diferenciação que é a 
chamada humanização 
dos cuidados primários 
de saúde”… “Gosto que 
o doente saia da minha 
consulta sem dúvidas, 
com aquela sensação de 
que tem alguém que o 
vai acompanhar na sua 
saúde e na sua doença, 
há aqui um compromisso 
na minha especialidade 
e a especialidade que 

defendo”… “Trabalho por 
gosto e é assim a minha 
forma de estar e não me 
desvio disso”… “Estamos a 
falar de relações humanas 
que depois se traduzem 
em vendas, eventualmente, 
no caso das óticas e a 
pessoa que se sente mais 
acompanhada vai voltar. 
Mais cedo ou mais tarde 
esta nossa empatia que 
pomos nas coisas vai-nos 
trazer um retorno. Claro que 
podemos fazer isto sempre 
sem pensar no retorno, mas 
acredito que traz retorno, 

sim.”

Isabel Angelino lançou 
novo repto: “Semeamos 
aquilo que depois vamos 
colher. No caso das 
óticas, de que forma é 
que se pode melhorar 
este aconselhamento 
personalizado, tornando 
cada cliente num cliente 
especial?” Coube a Pedro 
Soares, técnico de óptica 
ocular e diretor financeiro 
dos Conselheiros da Visão 
responder que “o princípio 
é o do envolvimento. Em 
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todo e qualquer cliente 
que apareça com toda 
e qualquer necessidade 
existe uma oportunidade 
para estabelecermos 
uma relação, sem pensar 
em dinheiro. Devemos 
envolver-nos e aproveitar 
todas as oportunidades 
para criar relação, o resto 
vem por acréscimo e, nós, 
nos Conselheiros da Visão, 
que tem por lema ‘A saúde 
ocular em primeiro lugar’, 
todas as formações vão 
neste sentido. Estamos 
focados no cliente e naquilo 
que ele precisar”.

Para Luís Vieira, “enquanto 
centro de formação 
internacional a génese 
deste programa que tem 12 
anos e continua a ser único, 
aquilo que nos distingue e 
a razão do nosso sucesso 
é a componente prática. A 
profissão de optometrista, 
de um médico, ao nível 
de serviços, é uma 
profissão prática; ou temos 
competência prática ou não 
somos bons profissionais. É 
uma condição necessária, 
mas não é suficiente; tem 
de haver exatamente esta 
humanização. Pôr-nos à 

disposição das pessoas, 
quer sejam os colegas que 
queiram aprender mais 
quer sejam pacientes, para 
as ajudar e isto de uma 
forma muito desprendida”… 
“Uma grande vantagem 
que a optometria tem 
é a proximidade e a 
continuidade. Na minha 
perspetiva e não sou 
fundamentalista, vejo a 
optometria a trabalhar em 
qualquer ambiente, seja 
dentro ou fora da ótica, 
mas entendo que para o 
utente é muito benéfico o 
optometrista estar integrado 
e acompanhar o trabalho 
até ao final”, desde a 
observação, diagnóstico, 
prescrição, escolha da 
armação e das lentes e 
montagem dos óculos. “Se 
não estivermos integrados 
é muito difícil. O trabalho 
protocolar de uma equipa 
multidisciplinar é muito mais 
eficaz, sempre com uma 
mais-valia para o utente.”

O dr. João Ramos ainda 
referiu a importância das 
equipas multidisciplinares 
no acompanhamento 
dos doentes e a 
complementação do 

optometrista ou médico de 
família com o oftalmologista, 
porque “atrás de um olho 
seco pode esconder-se, por 
exemplo, uma doença auto-
imune”.

Pedro Soares explicou 
também que o slogan 
“Focados em Si” nasceu 
da necessidade de 

proximidade que é 
preciso criar com o utente 
independentemente 
do negócio, em que a 
competência de quem 
presta o serviço é 
fundamental. “Procuramos 
contrariar isso – o 
lado comercial – e ser 
diferentes.”

Cerimónia de Encerramento

O 
presidente dos 
Conselheiros da Visão 
fez um breve discurso 
de encerramento dos 
trabalhos, relembrando 

o objetivo do tema do simpósio “que 
estamos a defender – ‘Focados em 
Si’. Porque se conseguirmos resolver 
os problemas que os nossos clientes 
nos apresentam garantidamente 

que é muito mais fácil, além de os 
fidelizar, se bem que hoje em dia não 
há clientes fiéis, e também é mais 
fácil, de certeza absoluta, apresentar-

lhes um produto que lhes vai trazer 
conforto e satisfação, que é aquilo 
que procuramos na nossa prática 
diária. Parabéns aos Conselheiros 
da Visão e a cada um de vós”, 

dirigindo-se à assembleia. A seguir 
chamou os oradores para efetivar o 
agradecimento com a oferta de uma 
lembrança alusiva ao 30º Aniversário 
dos Conselheiros da visão

O porquê de 
“Focados em Si”
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OPINIÕES
SOBRE O SIMPÓSIO

ISABEL ANGELINO

A 
apresentadora 
achou o 
simpósio 
das ópticas 
conselheiros da 

visão bastante interessante. 
“Saio daqui com ideias 
acerca do mundo da ótica 
e da nossa visão, uma das 
nossas principais se não 
a principal preocupação 
da melhor coisa de que 
devemos cuidar e, às vezes, 
esquecemo-nos dela e de 
quanto estes profissionais 
são todos eles importantes, 
cada um na sua área. 
Comprar um par de óculos 
ou umas lentes de contacto 
não é nada tão simples 
quanto nós pensamos e, 
portanto, devemos sempre 
consultar quem sabe 
e, sobretudo, consultar 
aqueles que para além de 
terem a optica como um 
negócio vêm também uma 
forma de ajudar os outros 
e dão privilégio ao lado 
humano, tratando cada 

pessoa que se desloca 
às suas consultas ou às 
suas óticas como sendo 
especial e a pessoa, ao 
sentir-se especial, sai de 
lá e fica fidelizada também 
àquele profissional, porque 
acho que é disso que nós 

precisamos hoje em dia 
também. É destas relações 
inter-humanas, de nos 
sentirmos próximos de 
quem cuida da nossa saúde 
e os Conselheiros da Visão 
têm vindo a promover isso e 
vão continuar certamente a 

fazê-lo. Todos os oradores 
foram fantásticos e ouvi-
os a todos com muita 
atenção, cada um a falar 
da sua área, aquilo que 
eles também tão bem 
sabem fazer e nunca pensei 
quando ouvi o Luís Vieira, 

fiquei ali uns 
minutos a tentar 
perceber que 
de facto quando 
nós compramos 
não compramos 
uma armação 
isoladamente 
nem as lentes, ou 
seja, isto é todo 
um conjunto, um 
trabalho de equipa 
que resulta depois 
no final de forma 

a que nós nos possamos 
sentir bem e possamos 
efetuar as nossas tarefas 
com uma visão perfeita. 
Outra coisa que também 
foi falada hoje aqui é o 
facto de haver muitos 
condutores que veem mal e 

muitos deles não têm essa 
sensação; acham que se 
encandeiam facilmente, 
mas se calhar é porque as 
luzes são muito fortes, hoje 
em dia. Eu preocupo-me 
muito com a minha visão e 
faço consultas periódicas 
e compro óculos sempre 
em óticas. Outra coisa que 
gostei de ficar a saber é 
o facto de nós acharmos 
que compramos os óculos 
escuros de verão e de 
inverno, e como tenho uma 
fotossensibilidade muito 
grande porque tenho os 
olhos claros, a cor das 
lentes também vai variando 
consoante seja uma 
luminosidade normal do 
sol, ou seja na neve ou na 
praia. Portanto, temos de ter 
todos esses cuidados e saio 
daqui mais conhecedora, 
mais atenta à minha saúde 
visual.”

Saio daqui mais 
atenta à minha 
saúde visual

Eu preocupo-me 
muito com a minha 
visão e faço consultas 
periódicas 
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T
ambém achou o 
simpósio muito 
interessante. 
“Pessoalmente 
aprendi com 

temas que me interessam 
bastante e saí daqui com 
uma mais-valia muito 
grande a todos os níveis 
e, principalmente no meu 
tema em questão, achei 
que é superimportante ter 
uma boa visão na condução 
porque pode evitar-se 
muitos acidentes, que em 
Portugal é uma luta, porque 
somos muito desleixados 
com esse tema. Já vivi na 
Alemanha, onde têm mais 
atenção relativamente a 
estes assuntos da visão, 
porque é uma causa 
muito importante. É como 
as pessoas pegarem 
no carro alcoolizadas, 
o que é efetivamente 
muito perigoso, tal como 
pegarem no carro e não 
terem uma boa visão, 
não estarem a ver bem, 
estarem desconfortáveis e 
transmitirem insegurança 
aos passageiros que 
têm no carro e, portanto, 
acho que são temas que 
tentei potenciar um pouco 
e transportar da minha 

profissão e da minha 
experiência para o dia-a-
dia. Espero ter contribuído 
também para uma mais-
valia deste simpósio.” 
Também tem muito cuidado 
com a visão dos filhos e 
“Luís Vieira tocou num tema 
extremamente importante e 
foi ele que deu o pontapé 
de saída relativamente a 
esse assunto das crianças 
que hoje em dia têm muito 
contacto com os ecrãs 
digitais e isto, a longo 
prazo, 
vamos 
ver o que 
vai dar. 
Vivo esse 
problema 
em casa 
também 
e foi 

importante ouvir a 
experiência deles para 
tentar no futuro emendar 
estas situações e transmitir 
e dar bons conselhos aos 
meus filhos. É muito difícil 
hoje em dia ‘pô-los na rua’ 
também a nível do exercício 
físico. Como expliquei, o 
meu professor de natação 
nota que os miúdos hoje em 

dia já têm certos defeitos, 
relativamente à coluna 
cervical, por estarem 
constantemente inclinados 
a olharem para o telemóvel. 
E estes temas são 
extremamente importantes 
para serem debatidos”. 
Para se manter em forma, 
“faço muita natação, um 
desporto muito completo, 
trabalhamos todos os 
músculos, estamos em 
suspenso, não há esforço 
articular. Gosto muito de 

fazer 
bicicleta, 
faço um 
trabalho 
específico 
de 
ginásio, 
muito 
adaptado 
à 

competição automóvel. 
Não é aconselhável para 
o desporto que pratico 
carregar muito em pesos 
e aumentar muito a massa 
muscular, apesar de ser 
uma tentação. As pessoas 
gostam de sentir que têm 
os músculos mais fortes, 
mas isso não é compatível 
com a minha profissão e, 

portanto, vou variando muito 
a minha atividade física. 
Estou constantemente 
motivado para vários tipos 
de exercício”. Quanto aos 
cuidados alimentares, 
“tenho muitos e cada vez 
mais. O conceito somos o 
que comemos é verdadeiro. 
Ao longo destes anos tenho 
aprendido com pessoas 
que se alimentaram mal e 
estão hoje em dia a pagar 
muito a fatura por isso. Sinto 
que o meu rendimento é 
melhor quando estou mais 
bem nutrido e quando tenho 
uma alimentação mais 
cuidada tenho melhores 
resultados desportivos 
também”. A hidratação 
“é muito importante para 
mim, porque na minha 
competição, perco muitos 
líquidos efetivamente a 
hidratação é extremamente 
importante. É à base de 
água porque é a mais 
rápida a entrar nas nossas 
células e pesquiso até 
a água que é melhor 
absorvida e que mais 
rapidamente me dá a 
energia que necessito; daí 
ter esse cuidado e bebo 1,5 
litros por dia”.

MANUEL GIÃO

Aprendi com temas 
que me interessam 
bastante

é super importante 
ter uma boa visão 
na condução porque 
pode evitar-se muitos 
acidentes
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O parque desportivo 
Municipal de Mafra 
recebeu a fase de 

apuramento do campeão 
nacional da modalidade no 
escalão Sub16 feminino, 
a população de Mafra foi 
anfitriã e teve o privilegio 
de apreciar as melhores 
equipas de Portugal.

F
ilipe Fernandes 
Presidente dos 
Linces de Mafra 
Clube de Basket, 
notoriamente feliz 

nas suas palavras dizia-
nos " foi com orgulho que 
recebemos, da parte da 
Federação Portuguesa 
de Basquetebol, a 
responsabilidade de, em 
parceria com a Associação 
de Basquetebol de Lisboa 
e Câmara Municipal de 
Mafra, organizar no Parque 
Desportivo Municipal 
de Mafra a Final 4 do 
Campeonato Nacional de 
Sub 16 Femininos que  
apura o campeão nacional 
da modalidade” entre  S. 
C. Figueirense ; Quinta 
dos Lombos ;  A. C. D. 
Ferragudo e C. D. E. F. 

Franco, evento que contou 
com o apoio das ópticas 
Conselheiros da Visão 
de Mafra. Em paralelo, 
inserido na iniciativa do 
município "Há Festa no 
Parque", no âmbito das 
comemorações do Dia da 
Criança, realizou-se, um 
torneio de minibasquete 
(atletas menores de 12 
anos) com a presença de 
cerca de 120 jovens atletas. 
A intenção e objectivos a 
cumprir eram nitidos, tornar 
o evento um momento 
marcante para Mafra, 
oferecendo a quem visitar 
mafra uma experiência 
única, combinando com 
o desporto, a música, a 
dança, promovendo o 
espírito de convivência e 
amizade entre todos.

Mafra foi a Capital do 
basquetebol Nacional
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RESULTADOS

 Quinta dos 
Lombos 
revalida o 
titulo e é 
Bicampeão
As campeãs em titulo, 
não entregaram os seus 
méritos por mãos alheias 
e revalidaram a conquista 
de 2017/2018. Nas duas 
primeiras jornadas, as sub 
16 da Quinta dos Lombos 
suplantaram de forma clara 
o Sporting Figueirense 
(72-43) e a Associação 
Cultural e Desportiva do 
Ferragudo (68-43). A tarefa 
não se afigurou fácil, a 
Escola Francisco Franco, 
do Funchal, demonstrou 
todo o seu valor e veio ao 
continente com o objectivo 
de resgatar para si este 
titulo, chegando à última 
jornada também invicta, 
pelo que o vencedor do 
jogo entre ambas sagraria 
o campeão nacional. A 
partida foi equilibrada, 
com alguma supremacia 
da Quinta dos Lombos na 
primeira parte (vencia 34-26 
ao intervalo), reacção das 
madeirenses no terceiro 
quarto (51-47), mas sem 
conseguirem pôr em causa 
a revalidação do título de 
campeão nacional por parte 
da formação de Carcavelos, 
que venceu por 67-61.

1.ª jornada
Quinta dos Lombos, 72 – Sporting Figueirense, 43
Escola Francisco Franco, 75 – Ferragudo, 59

2.ª jornada
Quinta dos Lombos, 68 – Ferragudo, 43
Escola Francisco Franco, 64 – Sporting Figueirense, 41
 

3.ª jornada
Ferragudo, 56 – Sporting Figueirense, 48
Quinta dos Lombos, 67 – Escola Francisco Franco, 61

MVP:
Inês Vieira (Quinta dos Lombos)

Cinco ideal:
Inês Vieira (Quinta dos Lombos), Beatriz Santos (Ferragudo), 
Ana Barreto (Quinta dos Lombos), Gabriela Falcão (S. 
Figueirense) e Darya Zhekel (Quinta dos Lombos)

Classificação:
1.º Quinta dos Lombos
2.º Escola Francisco Franco
3.º Ferragudo
4.º Sporting Figueirense
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N U N O  B E N E D I T O
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO PATA D’AÇÚCAR

EXPLICA A PARCERIA COM OS CONSELHEIROS DA VISÃO
DEPOIS DE ASSISTIR A “BOCAGE”

N
o final de uma sessão especial da peça “Bocage, o mais honesto homem para se amar”, dedicada 
inteiramente aos Clientes Conselheiros da Visão, houve um debate em que o presidente do Grupo, 
Rafael Claro da Silva, esclareceu os presentes sobre a causa solidária “Previna a cegueira causada 
pela diabetes… Olhe por Si!”. Nuno Benedito explicou o papel dos cães na deteção de hipoglicémias 
em portadores da diabetes e Fernando Santos deu o seu testemunho como tutor da Retina, uma das 

cadelinhas apadrinhadas pelos Conselheiros da Visão.

N
uno Benedito 
gosta de 
desafios e por 
isso aceitou 
ser presidente 

da Associação Pata 
D’Açúcar. O facto de poder 
desenvolver um projeto 
inovador com o objetivo 
de ajudar pessoas com 
diabetes foi o incentivo 
necessário para receber 
com agrado esta missão. A 
revista “Saúde à Vista” quis 
saber um pouco mais sobre 

a pessoa e a Associação a 
que preside.

R.S.V: Qual tem sido o 
resultado da parceria 
entre a Associação 
Pata D’Açúcar e os 
Conselheiros da Visão?
NUNO BENEDITO: O 
resultado da nossa parceria 
tem sido excelente, não 
apenas pelo apoio nos 
encargos inerentes ao 
nosso trabalho, como 
também no que respeita à 

projeção e divulgação das 
atividades de ambas as 
instituições. 

R.S.V:  A Associação está 
a atingir os objetivos a 
que se propôs?
N.B: Os objetivos 
propostos foram já 
largamente superados. O 
crescimento e maturação 
da Associação que se 
previa lento, uma vez que 
se trata de uma atividade 
inovadora, revelou-se 

rápido sem decoro da 
consistência e solidez de 
métodos, procedimentos 
e protocolos. O impulso 
e superação verificados 
deveram-se grandemente 
aos nossos parceiros e nos 
créditos depositados em 
nós, fator que aumentou as 
nossas responsabilidades e 
impulsionou a nossa solidez 
e crescimento.  
 
R.S.V: Quantos cães 
está a Associação a 
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treinar presentemente? 
É expetável que esse 
número aumente?
N.B: A Associação conta 
já com cinco cães prontos, 
entregues e a produzir 
resultados. Em treino estão 
presentemente mais quatro, 
sendo que no início de 2019 
contaremos com mais três. 

O RESULTADO DA 
NOSSA PARCERIA TEM 
SIDO EXCELENTE

OS OBJETIVOS 
PROPOSTOS FORAM 
JÁ LARGAMENTE 
SUPERADOS

Nuno Benedito com 
a cadela Retina

Nuno Benedito 
e Rita Ribeiro

A expetativa e previsão é 
de um aumento gradual 
ano após ano. Contamos 
continuar a crescer para 
podermos ajudar mais 
pessoas com diabetes. 

R.S.V: Há muitas 
inscrições para tutores 
destes medical dogs?

N.B: A 
procura deste 
tipo de apoio 
é bastante 
elevada. 
Embora o 
Cão de Alerta 
Médico não 
substitua 
nenhum 
procedimento 
ou 

mecanismo que as pessoas 
com diabetes utilizam, é 
reconhecida a sua mais-
valia no apoio ao controlo 
da diabetes, daí a crescente 
procura. 

R.S.V: Como determinam 
os casos prioritários? 
N.B: Os critérios de seleção 
dos tutores englobam 
vários parâmetros (idade, 
número de pessoas do 
agregado familiar, data de 
diagnóstico, frequência de 
hipoglicémias, etc.) que 
no seu conjunto definem 
as prioridades. Um dos 
aspetos mais importantes 
que é tido em conta é a 
forma como a pessoa lida 
com a diabetes e com as 

regras implícitas no seu 
controlo. 

R.S.V: Visto que este é 
um trabalho pioneiro, 
a Associação funciona 
também como escola/
centro de aprendizagem 
para formar treinadores?
N.B: Esse é um dos nossos 
objetivos. De momento 
ainda não temos condições 
para, de uma forma sóbria, 

desenvolver essa formação. 
Estamos de momento em 
linha de preparação para 
a acreditação internacional 
e, após alcançarmos esse 
objetivo, iremos iniciar 
todo o processo inerente 
à formação de novos 
treinadores.

R.S.V:  De que maneira é 
divulgado o trabalho da 
Associação?
N.B: Os nossos principais 
canais de comunicação são 
as redes sociais e a nossa 
página de internet - www.
patadacucar.com.  Por 
estes meios, divulgamos 
permanentemente 
os nossos treinos, os 
resultados práticos dos 

Cães de Alerta Médico 
já entregues, as nossas 
parcerias e é também uma 
das formas privilegiadas de 
comunicação com quem 
nos coloca as mais diversas 
questões sobre a temática.

R.S.V:  Qual prevê e o que 
deseja para o futuro da 
Associação?
N.B: O nosso objetivo a 
curto/médio prazo passa 
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pela já referida acreditação 
internacional por parte 
da ADI (Assistance Dogs 
International). Com esta 
acreditação poderemos 
fazer mais e melhor pelas 
pessoas com diabetes em 
Portugal. O nosso desejo 
passa pelo crescimento 

crescente, sustentável 
e credível através dos 
resultados diários que vão 
sendo produzidos. Neste 
aspeto é de salientar 
o trabalho notável e 
fundamental de todas as 
pessoas que colaboram 
com a Associação e que 
contribuem largamente para 
o sucesso dos resultados 
dos nossos Cães de Alerta 
Médico.  

R.S.V: Trabalha única 
e exclusivamente na 
Associação ou tem outra 
atividade profissional? 
N.B: Por se tratar de uma 
Associação sem fins 
lucrativos, nenhuma das 
funções dos colaboradores 
da Associação é 
remunerada, por esse 
motivo não é possível 
trabalhar em exclusividade 
para a Associação Pata 
D'Açúcar e o meu caso 
não é exceção. Exerço 
outra atividade profissional 
e consigo conjugar tudo 
graças à compreensão 
e conivência da minha 
família e da minha entidade 
patronal. Abdico um pouco 
da minha vida pessoal em 
prol desta causa.

R.S.V: Quando lhe 
propuseram ser presidente 
da Associação, aceitou de 

EMBORA O CÃO DE ALERTA 
MÉDICO NÃO SUBSTITUA NENHUM 
PROCEDIMENTO (...), É RECONHECIDA 
A SUA MAIS-VALIA NO APOIO AO 
CONTROLO DA DIABETES

Nuno Benedito
Associação Pata D’Açúcar

Miguel Taborda
Actor

Nuno Benedito e o 
actor Miguel Taborda

imediato? O que achou 
dessa proposta?
N.B: Gosto de novos 
desafios e quando me foi 
colocado este não pude 
deixar de aceitar, não 
somente pelas pessoas e 
pelos animais mas também 
pela causa em si própria. 

Fazer o que gosto aliado ao 
facto de poder desenvolver 
um projeto inovador com 
o objetivo de ajudar quem 
mais precisa foi o incentivo 
necessário para abraçar o 
desafio. 

R.S.V: Mudando de 
assunto, qual a sua 
opinião acerca da peça 

“Bocage” a que acabou de 
assistir?
N.B: Não poderia 
existir melhor forma de 
homenagear “Bocage”. 
Uma peça redigida de 
forma brilhante com uma 
encenação brilhante e uma 
interpretação fabulosa 

acompanhada de uma 
banda sonora magistral. 
O desempenho de toda 
a equipa culminou num 
resultado delicioso que 
deixa em quem assiste 
a vontade de repetir a 
experiência. Considero 
a cultura um veículo de 
expressão de causas 
sociais e “Bocage” é um 

verdadeiro exemplo dessa 
mesma expressão.    

R.S.V: Acha que esta 
parceria a três atinge os 
objetivos de todos os 
parceiros?
N.B: A fusão de sinergias 
traduzida neste tipo de 
parceria é brilhante, na 
medida em que permite a 
fusão de temas, levando a 
que, ao se despertar para 
um tema, indiretamente 
mas de forma implícita, 
estamos a envolver-nos 
pelos restantes, permitindo 
alargar horizontes e 
despertar as pessoas 
para causas que se forem 
trabalhadas de forma 
isolada não têm o mesmo 
alcance.
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Aumentar o consumo de fruta na infância é a principal meta da iniciativa escolar “Heróis da Fruta” lançada 
pela APCOI – Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil, que no ano letivo passado verificou um 
aumento da ingestão destes alimentos em 41,9% das crianças participantes. 

74,9% das crianças entre os 2 e os 10 anos não cumpre a 
recomendação internacional da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) para uma ingestão mínima de cinco porções de fruta 
e legumes diárias. Esta é uma das principais conclusões do 
primeiro estudo realizado pela primeira vez em parceria entre 

investigadores da Associação Portuguesa 
Contra a Obesidade Infantil (APCOI) e do 
Instituto de Saúde Ambiental (ISAMB) da 
Faculdade de Medicina da Universidade de 
Lisboa (FMUL), que analisou uma amostra de 
12 764 alunos, no ano letivo 2017/2018.
O estudo também observou as diferenças 
entre os vários distritos e regiões 
relativamente à ingestão diária de fruta e 

legumes e as conclusões são ainda mais 
alarmantes: Bragança foi o distrito que 
apresentou a maior percentagem de crianças 
abaixo das recomendações com 96,7%, 
seguindo-se o distrito da Guarda com 91,9%, 
a Região Autónoma dos Açores com 86,6%, 
Madeira com 85,7%, Viana do Castelo com 
82,1%, Vila Real com 81,5%, Santarém e 
Viseu com 80,4%, Coimbra com 78,6%, 
Portalegre e Setúbal com 78,1%, Porto com 
77,5%, Braga com 74%, Aveiro com 73,1%, 
Lisboa com 68,1%, Leiria com 66,5%, Faro 
com 66,3%, Castelo Branco com 64,3%, Beja 
com 61,6% e por último Évora com 59,0% 
das crianças a não ingerir a dose diária 
suficiente de fruta e legumes.

74,9% das crianças entre os 2 e os 10 anos 
não cumpre a recomendação internacional 
da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

  7 EM CADA 10 CRIANÇAS  
NÃO INGEREM FRUTA E LEGUMES NA 
QUANTIDADE RECOMENDADA PELA OMS
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“Heróis da Fruta” com sucesso comprovado 
na mudança de hábitos dos alunos
A equipa de investigadores 
da APCOI/ISAMB/FMUL 
analisou também os efeitos 
da implementação da 7ª 
edição do projeto «Heróis 
da Fruta – Lanche Escolar 
Saudável» nas alterações 
de hábitos alimentares 
dos alunos e concluiu que, 
globalmente, 41,9% das 
crianças aumentaram o 
seu consumo diário de 
fruta após 12 semanas de 
participação no projeto.
Em todos os distritos e 
regiões verificou-se um 
aumento do consumo 
diário de porções de fruta 
após a implementação 
do projeto, tendo sido o 
distrito de Portalegre a 
registar a maior subida 
com uma percentagem 
de aumento de 60,5%. 
Seguindo-se Setúbal com 
um aumento de 57,6%, 
Viana do Castelo com 
56,4%, Braga com 74,0%, 
o Viseu com 46,9%, Porto 
com 46,1%, Guarda com 
43,1%, Coimbra com 41,5%, 
Faro com 41,2%, Vila Real 
com 39,0%, Lisboa com 
37,8%, Castelo Branco com 
37,6%, Aveiro com 37,4%, 
Leiria com 37,2%, Madeira 

com 36,2%, Bragança com 
35,8%, Évora com 35,6%, 
Açores com 35,5%, Beja 
com 33,9% e finalmente 

Santarém com 29,8%.

Para Mário Silva, 
presidente e fundador da 
APCOI “estes números 
vêm comprovar a 
importância do projeto 
Heróis da Fruta enquanto 
ferramenta de educação 
para a saúde. O sucesso 
desta fórmula vencedora 
é o seguinte: utiliza 
personagens com que 
as crianças se identificam 
combinados com desafios 

diários que nos ajudam a 
transmitir as mensagens e 
os comportamentos-modelo 
e, claro, recompensas 
capazes de manter os 
alunos e os professores 

motivados! Para este ano 
letivo elevámos ainda mais 
essa fasquia, porque haverá 
prémios de participação 
para todas as crianças que 
serão enviados por correio 
para cada escola e ainda 
a oportunidade de mais 
crianças poderem contactar 
ao vivo com as mascotes 
do projeto, entre muitas 
novidades e surpresas. 
Para se candidatarem aos 

prémios, basta estarem 
inscritas e realizarem 
tarefas tão simples como 
por exemplo a leitura de um 
conto”.

Depois de efetuar a 
inscrição no site www.
heroisdafruta.com os 
professores e educadores 
recebem acesso aos 
materiais pedagógicos, 
sem qualquer custo. Mário 
Silva explicou tratar-se 
de “uma iniciativa chave-
na-mão desenhada para 
crianças dos 2 aos 10 anos 
e que todos os professores 
de turmas 1º ciclo ou 
educadores de salas de 
pré-escolar poderão colocar 
em prática de forma muito 
simples e gratuita”. 

Métodos da investigação

Esta investigação é pela 
primeira vez realizada em 
conjunto por investigadores 
da Associação Portuguesa 
Contra a Obesidade Infantil 
(APCOI) e do Instituto de 

Saúde Ambiental (ISAMB) 
da Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa 
(FMUL) e resulta da 
análise do inquérito junto 
dos alunos participantes 
na 7ª edição do projeto 
“Heróis da Fruta – Lanche 
Escolar Saudável” no 
ano letivo 2017/2018. 
A recolha de dados, 
através da aplicação de 
um questionário antes e 
depois das 12 semanas de 
intervenção do projeto, foi 
reportada pelos professores 
e conta com uma amostra 
global composta por 12 
764 crianças com idades 
compreendidas entre os 
2 e os 10 anos de 626 
estabelecimentos de 
ensino distribuídos pelos 18 
distritos continentais e das 
duas regiões autónomas: 
Açores e Madeira.

O artigo final deste estudo 
será posteriormente 
submetido pelos 
investigadores para 
publicação em revista 
científica.

Inscrições para o 
ano letivo 2018/2019 

As inscrições para a 8ª 
edição do projeto “Heróis 
da Fruta” foram dirigidas 
a salas de ensino pré-
escolar (a partir dos 2 
anos) e turmas de 1º 
ciclo do ensino básico, 
mas também bibliotecas 
escolares, ATL, CATL 
ou outras componentes 
de apoio familiar que 
reúnam o mesmo grupo 
de crianças diariamente, 
públicos ou privados, 
sendo apenas necessário 
um registo gratuito através 
do endereço www.
heroisdafruta.com ou do 
telefone 214 866 045.

Bragança foi o distrito que apresentou 
a maior percentagem de crianças 
abaixo das recomendações com 96,7%

41,9% das crianças 
aumentaram o seu 
consumo diário de 
fruta após 12 semanas 
de participação no 
projeto.

Para mais informações, por favor, contactar:
APCOI – Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil

Tel: 214 866 045    |   Telm: 960 474 700
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"Energia do Sol"
Uma exposição da autoria da artista plástica, Márcia Dias

A Associação dos Amigos dos Castelos, organizou no Forte de São Bruno em Caxias que decorreu até 
meados de Julho, uma exposição de autoria da artista Plastica Márcia Dias, sob o tema “Energia do Sol”.

À 
entrada da 
exposição,  os 
presentes forma 
supreendidos 
com uma tela em 

branco, que foi a base de 
um original Livro de Honra, 
onde os presentes deixaram 
o seu traço e a assinatura.

Márcia Dias, atualmente 
Diretora Cultural da Casa 
de Angola é reconhecida 
internacionalmente pelo 
contributo que tem prestado 
na promoção da cultura 

luso- angolana no mundo. 
Participou na exposição 
colectiva angolana Artes 
Mirabilis, coorganizada pela 
UCCLA e Embaixada de 
Angola e tem dinamizado 
acções culturais junto da 
representação da UNAP em 
Portugal e na direcção da 
Casa de Angola, a artista 
plastica que emana no 
seu sorriso toda a alegria 
do seu ser, já foi diversas 
vezes distinguida com 
prémios internacionais 
como o pincel de ouro 

pela sua participação no 
Salon International D`ART 
– LOUVRE, na Expo_2018 
e como personalidade do 
ano 2018 em Angola e 
ainda muito recentemente 
premiada pela Lion 
International Art ConTest..

Num dia muito especial não 
só porque inaugurou esta 
ansiada exposição, mas 
também porque festejava o 
seu Aniversário, Marcia Dias 
reuniu no forte Forte de São 
Bruno, Familia e amigos, 

onde o  Adido Cultural 
da Embaixada de Angola 
em Portugal, Luandino 
Carvalho  fez questão de 
estar presente e que contou 
ainda com prestações 
musicais de  Octávio 
Chambe, as vozes de Isabel 
leitão e Raquel Flores e 
declamação de poesia 
do artista Kissama áfrica. 
numa ambinente fascinante 
de partilha e boa energia, 
brindada pela deslunbrante 
vista para o tejo 

A Saude à vista esteve presente na inauguração desta soberba exposição que as opticas conselheiros 
da visão apoiaram na sua divulgação, não fosse a “ energia do Sol” uma das maiores fontes de Vida e 
fundamental para uma boa Visão.

“Marcia 
consegue 
trabalhar 
tudo o que 
é natureza à 
volta do sol, 
a exposição 
transmite-nos 
toda a sua 
essencia.”

Fátima Magalhães, Luandino Carvalho e Márcia Dias 
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Márcia Dias confessa 
que “queria fazer uma 
homenagem ao astro Rei, 
que nos dá a vida, que nos 
ilumina e transmitir tudo 
aquilo que eu sou, sou 
uma pessoa de luz, sou 
uma pessoa que adora o 
sol, dizem que sou uma 
caçadora de Sois e quis 
brindar os meus convidados 
com a eneriga do sol que 
é uma energia que me faz 
muito bem e é minha fonte 
inspiradora”. O colorido 
das telas revela as raízes 
africanas da artista, uma 
alma luminosa e quente, e 
a sua peculiar forma  de ver 
o mundo. Cores fortes que 
nos aquecem a alma e nos 
fizeram sentir na Marcia a 
energia do sol. 

Celso Soares diz-nos que 
“Marcia consegue trabalhar 
tudo o que é natureza à 
volta do sol, a exposição 
transmite-nos toda a sua 
essência.”

Fátima Magalhães, irmã da 
aniversariante, afirma que “a 
expoisção é muito positiva, 
como o proprio sol, como 
a  propria imagem dela e a 
força da união com varias 
culturas”

Catarina Dias, a muito 
bonita filha de pintora, com 
receio que a Mãe fique ” 
um bocadinho chateada” 
afirma que é a exposição 
mais bonita que a mãe já 
fez, “têm obras fantasticas 
têm imensa energia, 
têm uns retratos e caras 
fantasticos, não deixa de ir 
buscar as origens dela com 
os retratos africanos, as 
bonecas, tudo o que sente, 
sol, terra, africa, ela trouce 
para aqui e culminou de 
forma excelente com o seu 
Aniversário”.
 Muitos parabens à Artista 
Macia dias não só pelo 
seu Aniversario, mas pela 
excelente exposição que 
proprocionou ao público.

Rafael Silva, João Rodrigues e Márcia Dias

Rejane Silva

Isabel Leitão e Kissamá África Um livro de honra muito original



SAÚDE À VISTA

70



SAÚDE À VISTA

71



SAÚDE À VISTA

72

SALÃO PRETO E PRATA ESGOTADO
POR UMA BOA CAUSA

U
m grupo de 
apresentadores 
de alto gabarito 
juntou-se a 
esta causa e 

Carla Matadinho, Isabel 
Angelino, José Figueiras 
e Kapinha conduziram os 
espetadores pelo desenrolar 
do que se ia passando 
no palco. Aquando da 
apresentação desta gala, 
Carla Matadinho expressou 
a sua vontade “em que as 
pessoas fizessem parte 
desta cultura de ajudar o 
próximo, que é o que os 
Conselheiros da Visão 
fazem” e “terei todo o 
gosto em dar as boas-
vindas a quem nos fizer 
companhia…”.

José Figueiras também 
tinha afirmado que “para 
além do lado solidário, vai 
ser certamente uma noite 
de glamour e num espaço 
muito bonito. Soube da 
existência deste grupo 
já há alguns anos, tanto 
que o presidente dos 
Conselheiros da Visão foi 
convidado para estar no 
meu programa, aquando 
da II Gala, e travámos uma 
empatia e uma relação 
muito próxima. Há uns 
temos, senti necessidade 

de ajuda para ver ao 
perto e escolhi logo os 
Conselheiros da Visão. Tive 
um excelente atendimento, 
os colaboradores muito 
simpáticos e claro que quis 
prestar o meu contributo e 
ofereci-me para disporem 
de mim para o que quiserem 
e agora convidaram-me 
para apresentar a gala 
também. É uma mais-
valia o lado solidário dos 
Conselheiros da Visão e 
pelas ações que têm feito 
acho que é essa a função 
também das empresas, 
que ajuda a mudar muito as 
mentalidades empresariais 
e eles são igualmente 
pioneiros nisso”.

Isabel Angelino tinha a 
profunda convicção de que 
“quem for assistir a esta 
gala solidária vai sentir-se 
duplamente feliz, porque 
vai assistir a uma noite 
fantástica e com muitas 
surpresas”… “Vamos estar 
a comemorar muita coisa ao 
mesmo tempo, por isso vai 
ser uma noite inesquecível. 
As pessoas vão sair 
duplamente satisfeitas 
porque vão estar a ajudar 
uma causa que é de todos 
nós”… 

A
s expetativas eram muito elevadas para todos os que depositaram neste evento a esperança de mais 
cães poderem ser resgatados com o objetivo de serem treinados pela Associação Pata D’Açúcar, a 
fim de ajudar mais pessoas portadoras da diabetes. E a solidariedade esgotou o Salão Preto e Prata 
do Casino Estoril. Convidados, clientes, colaboradores, parceiros e amigos dos Conselheiros da 
Visão responderam prontamente “à chamada” para assistir ao espetáculo, contribuindo assim para 

uma causa que afeta milhares de portugueses – “Previna a cegueira causada pela diabetes… Olhe por si!”.
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em que as pessoas fizessem parte 
desta cultura de ajudar o próximo, que 
é o que os Conselheiros da Visão fazem” 
e “terei todo o gosto em dar as boas-
vindas a quem nos fizer companhia…

Carla Matadinho

O presidente do Grupo, 
em declarações à Kuriakos 
TV, também manifestava 
as suas expetativas: “São 
muito grandes. Não só dar 
a conhecer a nossa causa 
solidária atual, enquanto 
especialistas da visão, que 
é a prevenção da cegueira 
causada pela diabetes, mas 

também a comemoração 
dos nossos 30 anos e os 45 
anos de carreira da nossa 
embaixadora Rita Ribeiro, 
portanto, isto é um 3 em 1. 
Vamos atravessar várias 
gerações de artistas, mas 
também de estilos.”

E no momento de subir ao 

palco afirmou que “há muito 
ainda por fazer. Não tenho 
dúvidas que muito ainda 
conseguimos fazer. Gosto 
de encontrar soluções 
para os problemas. Gosto 
que pensemos no futuro, 
mas sem nunca esquecer 
o passado, porque para 
mim um grupo económico, 

uma pequena empresa, 
uma grande empresa, uma 
nação, se não conhecer 
o seu passado jamais 
conseguirá ter um bom 
futuro. Nós temos sempre 
analisado o que foi, de onde 
viemos, onde estamos, com 
pés bem assentes naquilo 
que é a nossa essência, 
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na nossa educação, na 
nossa traça, nas nossas 
valências, na nossa 
deontologia, na nossa 
ética. Isto são valores que 
aprendi com os fundadores 
dos Conselheiros da Visão. 
Estou ligado às direções 
desde 1996, convidado 
pelo então fundador 

do Grupo, o sr. Carlos 
Pereira, que infelizmente 
já não se encontra entre 
nós, mas para ele seria 
com certeza uma grande 
alegria ver naquilo que o 
Grupo entretanto se tornou. 
Este sucesso não é meu 
mas de todas as ópticas 
Conselheiros da Visão. Eu 
sou a parte visível, liderar 
é decidir, apesar de nem 
sempre se consegue 
decidir agradando a todos 

- esta é uma verdade de La 
Palisse. E aliás lembro-me 
de uma frase de Oscar Wild 
que dizia que as mulheres 
não são para compreender, 
são para se amar, direi que 
os meus cooperadores não 
são para se compreender, 
são para se amar. É aquilo 
que tenho tentado fazer 

ao longo 
destes anos na 
presidência. 
Tenho de 

deixar aqui um grande 
agradecimento aos 
patrocinadores, que são 
os nossos verdadeiros 
parceiros, são marcas de 
grande prestígio que levam 
até vós a maior inovação 
daquilo que existe em 
saúde ocular e óptica”. 
Acabou agradecendo 
aos apresentadores a 
sua presença de forma 
filantrópica, pedindo uma 
salva de palmas para 

eles e para todos os que 
permitiram que esta Gala 
fosse este enorme êxito que 
muito me orgulha e à minha 
direção.

Os vaticínios dos 
apresentadores e do 
presidente concretizaram-
se assim numa noite muito 
bem passada, plena de 
glamour, de reencontro 
com amigos, de alegria, de 
felicidade, de entreajuda 

e de apoio a uma nobre 
causa – segundo o que 
a revista “Saúde à Vista” 
escrutinou por entre as 
pessoas – figuras públicas 
e anónimos - que enchiam 
por completo a sala.

Foi com a canção “A Million 

Dreams” que teve início 
a VI Gala Solidária dos 
Conselheiros da Visão. 
Ana C. Videira deu a sua 
opinião sobre o que se 
passou: “Tudo o que é feito 
com amor tem condições 
para dar certo e foi o que 
aconteceu nesta gala 
solidária, que consideramos 
ter sido mais uma gala 
de excelência, pois as 
Ópticas Conselheiros da 
Visão já nos habituaram 

a esta qualidade e 
sensibilidade para apoiar 
causas solidárias. É de 
louvar esta entidade ter 
este tipo de iniciativas, em 
que não só comemorara o 
seu 30º aniversário como 
em conjunto realiza a sua 
parte social e distribuiu 

Soube da existência deste grupo já há 
alguns anos, tanto que o presidente dos 
Conselheiros da Visão foi convidado para 
estar no meu programa, aquando da II Gala, e 
travámos uma empatia e uma relação muito 
próxima. Há uns temos, senti necessidade 
de ajuda para ver ao perto e escolhi logo os 
Conselheiros da Visão.

José Figueiras

Andressa Pedry e a cadela Íris Classe Jovens Talentos Sem Fronteiras

Carla Matadinho e Kapinha Nuno Benedito



75

SAÚDE À VISTA

sorrisos, amor e donativos 
à Associação Pata 
d’Açúcar. É imprescindível 
esta parceria entre várias 
entidades que promove 
um verdadeiro trabalho 
de equipa fundamental 
para que a solidariedade 
tenha cada vez mais 
voz e impacto. A nossa 
colaboração com a classe 
Talentos sem Fronteiras foi 
um pequeno contributo, 
mas pensamos que 

útil, pois conseguimos 
sensibilizar de duas 
formas: interna e externa. 
Interna porque apelámos 
aos alunos e aos seus 
familiares para apoiarem 
também esta causa e 
demos-lhes a oportunidade 
de fazerem parte desta 

noite tão especial e 
envolvente. Externa 
porque mostrámos a todo 
o público presente que 
há crianças e jovens com 
mensagens importantes 
que querem transmitir 
para os mais adultos. 
Queremos agradecer do 
fundo do coração a toda a 
equipa dos Conselheiros 
da Visão e suas ópticas 
associadas, neste caso 
específico a nossa ligação 

maior à equipa do Fernando 
Oculista! 

A Classe Talentos sem 
Fronteiras é um projeto 
de referência no Seixal 
da responsabilidade 
das professoras de arte-
musical Joana Videira e 

Ana Cristina Videira do 
Centro Cultural e Recreativo 
do Alto do Moinho. 
Com classificações de 
excelência, é considerado 
um inédito em Portugal. Os 
cerca de 20 membros desta 
classe afirmam-se como 
verdadeiros embaixadores 
do nosso país e a prova 
disso são as chegadas 
ao aeroporto sempre com 
lugar de pódio, vindos da 
Rússia, Lituânia, Eslovénia, 

Polónia, Roménia, 
Itália, República 
Checa, Moldávia, 
Macedónia, 
Bulgária, Espanha, 
França e Finlândia. 

Esta classe 
foi premiada 
recentemente com 
o ‘Óscar Moinho de 
Honra CULTURAL 
2018’ pelo talento, 
pela qualidade 
e distinção. Para 
estes jovens a 
música é mais 
do que pisar um 
palco e cantar. É 
interpretação, é 
entrega, é paixão, 
é partilha e, acima 
de tudo, conseguir 
transmitir uma 
mensagem. A 
mensagem do 
minimusical que 
estão a trabalhar 
resume-se em 
‘Todos os sonhos 
são possíveis’ 
e estes jovens 
querem contribuir 
para a realização 
desses sonhos 
e, neste caso, foi 
contribuir para a 
formação de mais 
e mais animais 
de companhia 
para que possam 
ajudar as pessoas 
portadoras da 

diabetes. Um trabalho de 
apreço o da Associação 
Pata d’Açúcar. A classe 
agradece do fundo 
do coração ao Grupo 
Conselheiros da Visão por 
este convite.”

Há 22 anos a viver em 

Portugal e casada com 
um português, Cao Bei 
Frescata, que se considera 
mais portuguesa do que 
chinesa, interpreta músicas 
do seu país de origem e 
canta – pasme-se! – o fado, 
em que eleva o sentimento 
nas palavras como se de 
uma verdadeira fadista 
portuguesa se tratasse. 
Foi ao ouvir Dulce Pontes 
que nasceu o fascínio 
por este género musical 
e até canta canções da 
portuguesa em chinês. 
Já atuou no Tivoli BBVA, 
CCB e Casino Estoril: “É no 
palco que me preencho, 
sou verdadeiramente feliz 
a cantar para o público.” 
E mais uma vez encantou 
com canções em chinês, 
acompanhada por um 
grupo de bailarinas 
de Macau, e pela sua 
interpretação de fado.

As novas tendências de 
moda em óculos de sol e 
armações para graduar 
das coleções exclusivas 
Ocean e Fitness para os 
Conselheiros da Visão foram 
apresentadas num desfile 
da Miss Galaxy Portugal, a 
cargo de Joana Martins, a 
responsável pelo certame. 
“A Gala dos Conselheiros 
da Visão consegue sempre 
surpreender-nos pela 
positiva. Encontramos 
sempre várias caras amigas 
e conhecidas e é sempre 
um espetáculo muito bem 
organizado. Este ano a Miss 
Galaxy fez parte do evento, 
realizando o desfile das 
novas coleções de óculos e 
foi com enorme prazer que 
nos juntámos a esta nobre 
iniciativa.”

Rita Ribeiro quis marcar os 
seus 45 anos de carreira 
com a realização de uma 
revista à portuguesa 
em grande parte por si 
engendrada. Ninguém 
melhor do que a própria 
para explicar o que é 
“O Reviralho”: “É passar 
Portugal em revista, com 
alguma ironia, com sentido 
de humor, mas também 
com muita confiança, sem 

Cao Bei

Pedro Soares

José Figueiras e Isabel Angelino
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julgamento, fazendo um 
retrato do que é Portugal 
neste momento e o reviralho 
quer dizer aquilo que muda, 
uma volta a dar. É uma 
palavra antiga, que vem do 
Estado Novo, anos 30, em 
que houve uma espécie de 
uma reviravolta.” Portanto 
30 de Conselheiros da 
Visão, 45 anos de carreira 
como atriz e o resgate de 
cães para serem treinados 
pela Pata D’Açúcar a fim 
de ajudarem pessoas com 

a diabetes, para Rita, “tudo 
junto são os ingredientes 
perfeitos para se fazer uma 
grande noite, uma noite 
de diversão, uma noite 
daquelas para aquecermos 
o nosso coração, ficarmos 
mais felizes na vida e com 
mais confiança também.”

Um dos momentos altos 
da revista foi considerado 
a homenagem a Amália, 
com cada uma das atrizes 

a darem voz à Voz. Mas 
todos os quadros tinham 
o carácter deste tipo de 
representação – dispor bem 
e fazer rir com temas do 
País atual.

Para Adília Maria, amiga de 
Rita Ribeiro, “a Gala foi uma 
oportunidade de celebrar 
a carreira da Rita bem 
como ajudar uma causa 
social muito importante. A 
revista procurou ser uma 
chamada de atenção para 

várias questões do dia-a-
dia bem como uma linda e 
maravilhosa homenagem 
a Amália. Momentos de 
diversão e profissionalismo 
com o público a aplaudir 
calorosamente. Foi uma 
noite maravilhosa.”

A principal razão para a 
realização desta gala era 
ajudar a Associação Pata 
D'Açúcar a treinar mais 
destes heróis patudos que 

detetam precocemente 
baixas de glicémia nos 
seus tutores portadores 
da diabetes, alertando-os 
de imediato. São assim 
essenciais no combate 
a uma das maiores 
causas de cegueira 
evitável em Portugal: a 
retinopatia diabética. E 
foi assim que no âmbito 
da campanha “Previna a 
cegueira causada pela 
diabetes… Olhe por si!” foi 
apresentada a pequena Íris 

by Conselheiros da Visão. A 
cadela, “depois de passar 
pela FAT Marques chegou 
agora a FAT Américo, 
onde continua o seu 
processo de consolidação 
das aprendizagens. Esta 
pequena cheia de potencial 
já conta com marcações 
reais em valores pré-hipo”, 
segundo pode ler-se no 
Facebook da Associação. 
“Obrigado a todos quantos 
nos auxiliam e apoiam. A 

Associação Pata D'Açúcar 
tem uma dívida de gratidão 
para com todos. Bem-haja.”

Noutro post pode ler-
se: “Há uns meses 
atrás inscrevemos o 
Projeto Pata D'Açúcar 
no concurso ‘Acredita 
Portugal – Montepio’ 
juntamente com cerca 
de 12 000 candidaturas. 
Entretanto, soubemos que 
tínhamos sido selecionados 
juntamente com mais 

140 projetos para as 
semifinais do concurso. 
Hoje acabamos de saber 
que estamos entre os 
melhores 21 projetos de 
empreendedorismo em 
Portugal e que vamos 
às finais. Tudo isto só é 
possível graças a uma 
equipa de sonho que 
engloba veterinários, 
FAT, tutores, médicos, 
advogados, designers, 
arquitetos, parceiros, 

Drª Emilia Vieira e Ana Luisa



77

SAÚDE À VISTA

pessoas anónimas, 
associados, simpatizantes, 
seguidores. Na qualidade 
de presidente da Direção, 
a todos sem exceção um 
enorme bem-haja.” - Nuno 
Benedito. Com todo o 
mérito, acrescentamos nós.

A estilista Teresa Capitão 
vestiu muitas das mulheres 
que se encontravam 
na sala, aliás como já o 
fizera para outros eventos 
do Grupo. “A minha 

contribuição é a minha 
presença, o meu apoio 
e vesti algumas divas da 
festa, as mais lindas, claro! 
(risos). É a minha profissão 
há vinte e tal anos, não é 
propriamente fácil, mas é 
aquilo que eu amo fazer 
e estavam muito lindas. 
Achei a gala maravilhosa. 
São sempre pessoas que 
têm parceiros ao lado, que 
fazem galas maravilhosas, 
desde as canções à revista. 

Admiro muito a Rita Ribeiro 
enquanto artista, de há 
longos anos e seguimo-
la sempre com aquele 
carinho, porque às vezes 
as pessoas novas não 
permanecem no mundo 
do espetáculo e ela é uma 
cara que mesmo que esteja 
fora um ano ou dois depois 
estamos sempre à espera 
que faça mais e mais, 
porque é sempre aquela 
artista do coração.”

Andressa Pedry foi a 
primeira vez que esteve 
presente na Gala dos 
Conselheiros da Visão 
“e  surpreendi-me muito 
pela positiva, é claro! 
Percebi o carinho e a 
atenção de todos os 
convidados ali presentes. 
Passei a conhecer os 
projetos que vinham em 
andamento desde 2012 
e que me emocionaram. 
O espetáculo tornou a 

noite muito agradável e 
divertida. Conselheiros da 
Visão não é somente uma 
rede de óticas distribuidas 
por todo Portugal, mas sim 
uma empresa com uma 
enorme razão social. Já era 
fã e agora tornei-me mais 
ainda”.

A cantora Ana, um dos 
rostos dos Conselheiros da 
Visão e presença assídua 
em todos os eventos do 
Grupo, estava visivelmente 

satisfeita: “Amei toda 
a envolvência da 
gala. Gostei de ver 
a casa cheia e tanta 
gente a contribuir 
para uma causa tão 
nobre.”

Paulo Sousa e Carla Matadinho Mesa Inspirafuror
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O Futsal Português domina 
a Europa… com o apoio das

As opticas Conselheiros da visão, inserida na sua politica de responsabilidade social, apoia diversas 
associações e clubes, em particular, no desporto de formação, promovendo assim a pratica desportiva 
nos mais jovens e há muito elegeu o Futsal como uma modalidade de futuro, também ao mais alto nivel.

E
m 2010 um 
Pavilhão Atlântico 
esgotado de 
espectadores 
vestidos de 

vermelho, recebeu a final 
da UEFA Futsal Cup. Um 
confronto épico que teve 
de ser resolvida com 
prolongamento, onde os 
homens da Luz foram 
mais fortes e venceram 

o tricampeão europeu 
inter FS ( à época com a 
designação de Interviú 
de Madrid), Ricardinho, 
entretanto já cinco vezes 
eleito o melhor jogador do 
Mundo de Futsal, acabava 
de ser campeão europeu 
pelo Benfica e estava muito 
longe de ingressar na 
equipa que até aí dominava 
e continuou a dominar o 

Futsal europeu, o Inter FS, 
que conta com 8 finais, das 
quais venceu 5, diversas 
vezes foi o carrasco de 
Sporting e Benfica, se 
bem que o  Sport Lisboa 
e Benfica os venceu em 
2010 e o Sporting Clube 
de Portugal os eliminou em 
2019, o clube de Alvalade é 
o actual campeão europeu 
depois de ter perdido 2 

finais consecutivas em 
duelos de grande luta e 
muita “amargura” com o 
Inter FS.

Estas três equipas, talvez 
as melhores do mundo, 
velhas conhecidas e na 
ultima década, presenças 
assíduas em finais 
europeias,voltaram a 
medir forças num torneio 

Ópticas Conselheiros da Visão
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organizado em Portimão, 
a que se juntaram os 
brasileiros da Magnus 
Futsal onde joga Falcão, o 
antecessor de Ricardinho. 
(ndr: juntos têm nove 
títulos de melhor jogador 
do Mundo). Esta foi uma 
oportunidade de ver uma 
lenda do futsal, Falcão e 
também ter Ricardinho 
na mesma prova, foi algo 
inédito, a consideração 
entre este dois mágicos do 
Futsal é mútua e foi visível 
no palco da Arena de 
Portimão.

Mais uma vez as ópticas 
conselheiros da visão 
estiveram presentes no 
apoio a este desporto que 
evolui de ano para ano 
na conquista de adeptos, 
praticantes, capacidade 
organizativa e competitiva, 
onde inclusive a maior 
competição de clubes 
denominada até 2018 de 
UEFA Futsal Cup adoptou 
este ano o nome de UEFA 
Futsal Champions League, à 
imagem do Futebol.

Prova da Ascenção do 
Futsal no panorama 
desportivo nacional é 
o facto de a selecção 
Portuguesa ter conquistado 
pela primeira vez o título 
de campeão europeu de 
futsal, em Ljubljana, ao 
vencer a Espanha por 3-2, 
após prolongamento, com 
um golo de Bruno Coelho, 
de livre directo. Foi uma 
final de resultado incerto, 
tal o empenho e equilibro 
das equipas aliás como 
têm sido todos os duelos 
ibéricos, quer a nível de 
clubes, quer de selecções, 
podemos mesmo arriscar 
dizer que os melhores 
jogadores do Mundo estão 
maioritariamente ente 
Portugal e Espanha.

A Cidade de Portimão 
esteve representada pela 
Exma Presidente da Câmara 
Municipal de Portimão, 
Isilda Gomes, uma anfitriã 
que espalhou simpatia e 
que manifesta à Saúde 
à Vista a forma como 

município se congratula por 
o receber uma prova de 
Futsal "com um cartaz de 
luxo, que reúne os melhores 
do Mundo até porque 
queremos que Portimão se 
afirme cada vez mais para 
além de apenas sol e praia”, 
recordamos que Portimão 
é a actual Cidade Europeia 
do Desporto e desde já 
deixou o convite para o 
torneio com os mesmo três 
clubes a que se junta, entre 
22 e 25 de Agosto, a equipa 
cazaque do Kairat Almaty, 
vice-campeã europeia, está 
prometida muita emoção 
e espectáculo com os 
melhores clube do mundo.

Homenagem da Câmara de Portimão 
aos campeões europeus presentes 

no S.L.Benfica- Inter Movistar

Maya, Isilda Gomes e Rafael Silva

Paulo Jorge, o 
mentor deste Torneio 
com os craques do 
Magnus Futsal
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O espectáculo foca 
toda uma época, que é 
interpretada por Diogo 
Leite,Valter Mira, Mariana 
Pacheco e Henrique Feist, 
onde não poderia faltar 
o Maestro Nuno Feist, na 
direcção Musical (toda a 
musica é tocada ao Vivo) e 
conta com a coreografia de 
Ricardo Morujo. O melhor 
dos anos oitenta coloca 
toda a gente que assiste a 
este musical a cantoralar e 
mesmo sentados, quase a 
dançar, tal a dinâmica do 
espectáculo, que recorda 
series de culto como 
“Dallas”, “Verão Azul”, 
Heidi”,  “Fame”… e bandas 
como “ Nirvana, “ Queem”… 
e cantores como António 
Variações, Prince, Michael 

Jackson…. É uma 
hora e meia que 
passa a correr e no 
fim fica a sensação 
do “ já acabou?”. 

Saúde à Vista esteve 
presente na estreia 
de “Oiçam 80mente” 
e constatou que o 
comentário geral é 
de que o espectaculo 
“é mesmo muito 
bom”, não 
deixando ninguém 

indiferente à qualidade das 
interpretações. Júlio Isidro, 
também não faltou a esta 
estreia, o Sr. Televisão,  
ficou impressionado e fez 
um extenso e extraordinário 
comentário no seu perfil 
sofre como viu e ouviu 
este musical (ndr: ver texto 
completo em caixa) “…
Vou parar de vos contar 
o que acontece no novo 
espectáculo da ArtFeist 
porque a minha vida 
passou por ali ao longo 
de quase duas horas 
e está ainda tudo tão 
fresco. Mas a vossa, meus 
amigos, também. Quando 
o Henrique parou para 
me agradecer com um 
beijo enviado do palco, a 
estreia dos irmãos Feist no 

Passeio dos Alegres em 
1982, os olhos rasos de 
água fiixaram-se na bola de 
espelhos que espelhou um 
década resplandescente 
da minha vida. Não vos 
digo como termina o 
espectáculo mas intimo-os 
a ouvir OITENTAMENTE e 
viver INTENSAMENTE o 
que acontece 
no palco do 
Auditório do 
Casino Estoril. 
Não se sentem 
no silêncio nem 
vivam no medo. 
Vão! Obrigatório, 
sextas, sábados 
e domingos no 
Casino Estoril 
a preços dos 
anos 80.” ao qual 
Henrique Feist 
carinhosamente respondeu 
também nas redes sociais; 
“N tenho palavras. Mas 
renho tantas memórias. 
Um beijo "tio" Júlio. O 
meu muito obrigado por 
teres um lugar tão mas tão 
especial quer nas minhas 
memórias quer no meu 
coração.”
 
Se os anteriores 
espectáculos apresentados 
pela ArtFeist, foram um 

êxito, estamos em crer 
que este vai fazer ainda 
mais furor, tal a forma 
como os espectadores são 
instintivamente contagiados, 
aos primeiros acordes, a 
viajar no tempo, ouvindo, 
cantando e aplaudindo 
musicas que se tornaram 
eternas.

Artfeist proporciona-nos uma viagem no tempo!

Pode embarcar nesta 
viagem, de sexta a 
domingo, no Auditório 

do Casino Estoril. O actor 
e encenador Henrique 
Feist idealizou o musical 
“Oiçam 80mente” que 
nos transporta até aos 
anos 80, uma época cheia 
de acontecimentos que 
mudaram o mundo.

A estilista Teresa capitão (ao centro),
com Rafael e Alexandra Silva

Nélson Mateus e Henrique Feist
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Entre familiares, nomeadamente as filhas Joana e Maria, colegas do teatro, amigos e comunicação social, 
a bem conhecida artista da nossa praça e embaixadora das causas sociais das Ópticas Conselheiros da 
Visão festejou o seu aniversário e os 45 de uma carreira recheada de sucessos.

E 
vem mais um a 
caminho, agora 
em forma de 
teatro de revista 
– “O Reviralho” 

-, cuja estreia teve lugar 
durante a VI Gala Solidária 
dos Conselheiros da 
Visão. É no meio de um 
jovem elenco, composto 
por João Ascenso, Ana 
Lúcia Magalhães, Mário 
Abel, Maria Curado 
Ribeiro, Carlos Gonçalves, 
Alexandra Pato, que a atriz 
estreou este espetáculo, 
que passa Portugal em 
revista. Com bom humor, 
música e alguma ironia, irá 
mostrar o melhor e mais 
caricato do nosso país, 
as nossas gentes e os 
de fora que nos visitam. 
O Portugal moderno e o 
Portugal das tradições 

aliados um ao outro num 
caminho cheio de luz. 
Uma festa aos nossos 
artistas, celebrando os 45 
anos de carreira de Rita 
Ribeiro e homenageando 
Amália, no vigésimo 
aniversário da sua partida. 
“O Reviralho” é um 
espetáculo que convida 
todos os portugueses 
a irradiar de alegria! O 
texto é de Tiago Torres 
da Silva, Rita Ribeiro, 
João Ascenso, Mário Abel 
e João Duarte Costa; 
a encenação de Rita 
Ribeiro e João Ascenso; 
a música original é de 
Artur Guimarães; os 
adereços de Filipe Pereira 
e a cenografia de Pedro 
Guimarães.
Este espetáculo esteve 
assim integrado na 

VI Gala Solidária dos 
Conselheiros da Visão, 
uma causa que visa a 
prevenção da cegueira 
causada pela diabetes, 
realizar o resgate de cães 
e angariar fundos para 
treiná-los pela Associação 
Pata D'Açúcar - Medical 
Dogs For Diabetics, para 
que possam auxiliar os 
portadores da diabetes na 
deteção de hipoglicemias, 
e ainda realizar rastreios 
visuais e sensibilizar 
a população para a 
prevenção da diabetes, 
uma das maiores causas 
de cegueira no mundo. 
Depois da desta estreia 
no Casino Estoril, o 
espetáculo partirá em 
digressão pelo País.
Voltando à festa, teve 
lugar num sítio bem 

aprazível no Restelo, no 
Simple Coffee and Bread, 
onde Isabel Sampaio dá 
largas à sua moderna 
imaginação culinária 
e preparou um bufete 
de verdadeiras delícias 
gourmet. O bolo que 
simbolizava os 45 anos 
que Rita tem dedicado 
à sua carreira foi uma 
criação de Elsa Costa. 
Os brigadeiros gourmet, 
verdadeiros prazeres que 
consolam os sentidos 
e o espírito, foram da 
responsabilidade da 
Mont’Alto.
Festa sem música não é 
festa e para alegria dos 
presentes os sons do 
saxofone e do clarinete 
magistralmente tocados 
por David Carrapo 
arrancaram uns pezinhos 

ITA
IBEIRO

COMEMORA ANIVERSÁRIO
E 45 ANOS DE CARREIRA

R
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de dança aos mais foliões 
e umas notas de fado à 
anfitriã e seus convidados.
Todos em uníssono 
cantaram os “Parabéns” e 
deram vivas à grande Rita 
Ribeiro, que para além de 
sair carregada com aquilo 
que cada um achava que 
a aniversariante mais iria 
gostar, levou certamente 
o coração bem cheio do 
carinho que todos fizeram 
questão de lhe demonstrar 
por beijos, abraços e 
palavras. 
Rita estava visivelmente 
emocionada com tanta 
demonstração de afeto e 
foi mesmo isso que afirmou 
perante as câmaras do 

“Fama show”: “Tenho 
cá tantos amigos... É 
um dia para relembrar e 
para agradecer. Tenho 
uma enorme gratidão. 
Tenho muitas memórias 
muito felizes e noites 
espetaculares e com um 
público muito caloroso. 
Tem sido uma vida muito 
bonita, uma vida cheia de 
amor e de alegria e isso é o 
fundamental.”
José Figueiras falou com 
todo o carinho de uma 
mulher que muito admira: 
“Tenho sobretudo o máximo 
respeito pela Rita como 
atriz, como pessoa, como 
mulher e acho este dia 
muito especial para ela 

que comemora 45 anos 
de carreira maravilhosos. 
Costumo dizer nestas 
coisas – quem me dera lá 
chegar. Acho que a Rita faz 
parte da nossa história do 
teatro, da música – canta 
também.” Ao site Retratos 
Contados desabafou: “É 
sobretudo uma figura do 
nosso mundo artístico e um 
beijinho para ela, que é uma 
excelente pessoa.”
A filha mais nova da atriz, 
Maria Curado Ribeiro, fala 
da mãe com emoção na 
voz: “É uma pessoa muito 
especial. Tenho uma relação 
muito boa com a minha 
mãe. Temos uma grande 
relação de mãe e filha, 

mas temos uma grande 
relação de amizade e isso 
é muito bom. E por isso ser 
filha dela é extraordinário 
e estar aqui hoje também 
é muito bom.” Enquanto a 
filha Joana sente-se “a mais 
orgulhosa de todas” as 
pessoas presentes na festa. 
Nélson Mateus, responsável 
pelo site Retratos Contados, 
mentor desta iniciativa 
e da organização do 
evento, juntamente com 
os Conselheiros da 
Visão, também mostrou a 
admiração que sente pela 
artista: “Quero dar-lhe os 
parabéns, felicitá-la pelos 
anos que tem, que é uma 
mulher sem idade, mas que 
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faz 45 anos de carreira.”
Rafael Silva, presidente 
dos Conselheiros da Visão, 
exprimiu votos “que todos 
os sonhos dela se realizem. 
Continua a criar projetos 
marcantes”.
Acerca da sua vasta 
carreira, Rita conclui 
que “sei que hoje em 
dia tenho muito mais 
responsabilidade. Sei que 
o público está lá e gosto de 
o surpreender. Mas senti-
me sempre muito bem no 
palco”.
Adília Maria (Didi), uma 
das grandes amigas 
de Rita Ribeiro, deu 
o testemunho da sua 
amizade à “Saúde à Vista”: 
“Estou profundamente 
agradecida por poder 
partilhar e compartilhar a 
sua amizade. Conheci a 
Rita de forma inesperada, 
num retiro de meditação 
em Colares realizado 
pela querida e falecida 
Christiane Águas. Tínhamos 
objetivos semelhantes 
deste o início, ambas 
desejávamos e desejamos 
melhorar como pessoas 

a cada dia. Confesso 
que não tinha grande 
simpatia pela Rita enquanto 
pessoa, mas admirava-a 
como atriz. Lembro-me 
do primeiro jantar com 
ela e com o ex-marido 
Hugo Rendas, também 
nesse mesmo retiro em 
Colares. A nossa amizade 
foi crescendo ao longo dos 
tempos. Fui descobrindo a 
essência desta maravilhosa 
mulher, que busca viver 
em paz e equilíbrio e 
fomos aprofundando esta 
descoberta mutuamente. A 
Rita é uma pessoa tranquila 
na sua vida privada, mas 
como qualquer ser humano 
com virtudes e defeitos. A 
amizade genuína permite-
nos conhecer e aprofundar, 
aprendermos a lidar com as 
características menos boas 
do outro. A nossa amizade 
baseia-se numa troca e 
partilha diária de emoções 
e situações. É uma amizade 
genuína e sem filtros. 
Estamos constantemente 
a aprender uma com a 
outra. Temos períodos em 
que estamos algum tempo 

afastadas, mas quando 
voltamos a falar sinto que 
é como se não existisse 
tempo. Existe sempre algo 
novo para partilhar. Ela 
apazigua o meu espírito 
irrequieto. Falamos sobre 
o nosso desenvolvimento 
como pessoas, sobre 
as nossas inquietações, 
sobre as emoções, sobre 
as situações do dia-a-
dia. Temos uma relação 

de amizade genuína e 
profunda onde a partilha é 
uma constante. Conheço 
a Rita desde 2003 e tenho 
festejado quase todos os 
últimos aniversários com 
ela. Gostei da festa e estava 
tudo organizado com amor 
e carinho. Foi um momento 
especial de partilha e de 
celebração de duas datas 
importantes na vida da 
Rita.”

Viva a Vida!
Viva a RITA!
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E
ncerrando as 
comemorações 
do 10.º aniversário 
da Associação 
Amigas do 

Peito, realizou-se Aula 
Magna, da Reitoria da 
Universidade de Lisboa 

este concerto solidario qe 
têm como objectivo, para 
além da anagariação de 
fundos, também alertar a 
população em geral para 
esta patologia, a que a 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS) dedica todos 

os anos o mês de Outubro.

Entre os muitos convidados 
e amigos especiais deste 
evento destacaram-se 
a Banda da Armada da 
Marinha Portuguesa, (com 
100 executantes em palco), 

o tenor Carlos Guilherme, 
a cantora Zana e a Tuna 
Médica de Lisboa.

Para além das fantasticas 
actuações, o programa 
surpreendeu o publico 
entusiasta com um 

emocionante desfile de 
mulheres, que ainda 
padecem ou vivenciaram 
esta doença, todas com 
vestidos de noiva, da 
autoria do estilista Nuno 
Vidigal. A apresentação 
do espectáculo, foi 

conduzida com a mestria 
que nos habituarem os 
sempre disponiveis e muito 
solidarios, Mila Ferreira e 
José Figueiras.

Pela meia-noite, o edifício 
da Reitoria da Universidade 

de Lisboa ficou iluminado a 
cor rosa, uma homenagem 
a cada guerreira, mas 
também como simbolizando 
a luta contra esta patalogia 
que cada vez mais 
mulheres afecta no mundo.

Entre os principais 
propósitos da Associação 
Amigas do Peito no que 
toca à angariação de 
fundos, está a construção 
de um Centro de 
Acolhimento no Hospital 
Pulido Valente para apoio 
de doentes oncológicos 
e depois da doação 
concretizada pelas Opticas 
Conselheiros da visão, de 
um ecografo, (vide saúde à 
vista nº13 pag 126) a meta 
agora é a aquisição de 
um mamógrafo móvel, em 
viatura motorizada.

As Ópticas Conselheiros da Visão estiverem na Aula 
Magna, da Reitoria da Universidade de Lisboa, que 
acolheu o Concerto Solidário de angariação de fundos 
para a Associação Amigas do Peito. 
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C O N J U N T I V I T E

SABIA QUE. . .

AS CONJUNTIVITES
SÃO UM DOS PROBLEMAS
OCULARES MAIS COMUNS

É a inflamação da conjuntiva, membrana transparente que 
reveste a parte da frente do nosso globo ocular.
É uma doença bacteriana, viral ou alérgica, provoca olhos 
vermelhos, lacrimejo, pálpebras inchadas, comichão, 
aumento da sensibilidade à luz, sensação de corpo estranho 
e afeta um dos olhos ou os dois. Surge também secreção 
purulenta em um ou ambos os olhos.

olho normal conjuntivite bacteriana

conjuntivite  viral conjuntivite alérgica

PREVENÇÃO
O tratamento é diferente consoante o tipo de conjuntivite.
Se for uma conjuntivite viral não existe medicamentos 
específicos, mas se for bacteriana, os colírios antibióticos 
são recomendados e prescritos por um médico.

É importante ter alguns cuidados com a higiene que 
ajuda a controlar o contágio e a evolução da 
conjuntivite. É fundamental lavar os olhos e fazer 
compressas com água ou soro fisiológico.

Costuma ser inofensiva à visão mas 
ALTAMENTE CONTAGIOSA

Lavar com frequência o rosto e as mãos.

Não coçar os olhos.
Usar toalhas de papel para enxugar o rosto e as 
mãos.

Trocar as toalhas e as fronhas dos travesseiros 
diariamente, enquanto estiver infetado.

Não compartilhar o uso de esponjas, rímel, 
delineadores ou de qualquer outro produto de 
beleza.

Não se automedique.
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Manuel Gião

 e é mais

líder
D

epois da prova do Estoril e Braga, chegamos ao 
ansiado ciruito internacional de Vila Real, que 
comemorou o seu 50º Aniversário,  Manuel Gião 
embaixador da acção desenvolvida pelas Ópticas 
Conselheiros da Visão “Visão e condução segura” 
não entregou os seus meritos por mãos alheias, 

conquistando duas pole position, 2º lugar e 1º lugar, reforçando 
a liderança da KIA Picanto GT Cup.

O 
piloto da Sertã 
alinhou na pole-
position para a 
primeira corrida, 
mas uma confusão 

com o semáforo de partida, 
levou a que perdesse o 
comando para um dos seus 

adversários. Manuel Gião 
era notoriamente mais 
rápido que o líder, mas a 
natureza do circuito de 
Vila Real não lhe permitiu 
recuperar o comando, 
apesar de toda a pressão 
que colocou no adversario 

acabou pro terminar no 
segundo posto a seis 
décimos do vencedor.
Na segunda prova da 
jornada, com algumas 
alterações positivas 
nas afinações do seu 
KIA Picanto GT Cup, 

vence
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o embaixador dos 
Conselheiros da visão não 
se deixou surpreender e 
arrancou bem da pole-
position, dominando 
por completo a corrida, 
conquistando a sua terceira 
vitória da temporada.
No final da tarde, Manuel 
Gião, que contou com 
um entusiástico apoio 
da comitiva das Ópticas 

Conselheiros da Visão,  
estava bastante satisfeito 
com o desfecho das provas 
de Vila Real. Declarando 
à saude à vista “Foi um 
dia muito positivo! Na 
primeira corrida, houve um 
problema com os semáforos 

A próxima etapa da KIA Picanto GT Cup realiza-se em Jerez 
de la Frontera nos dias 14 e 15 de Setembro.
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e perdi um lugar. Estava 
muito rápido e sentia que 
estava a condicionar o meu 
andamento por não ter 
pista livre, mas ultrapassar 
aqui é muito complicado. O 
segundo posto foi o melhor 
que podia conquistar. Na 
race 2, arranquei bem e 
fui muito rápido graças a 
algumas alterações que 
fizemos na afinação do 
carro. “  Após a ronda de 
Vila Real, Manuel Gião 
é mais líder no troféu de 
pilotos da KIA PIcanto 
GT Cup, o que sublinha a 
sua boa passagem pelo 
traçado transmontano. 
“Numa pista citadina podem 
acontecer muitas situações 
complicadas, as barreiras 
estão sempre muito perto. 
Terminar o fim-de-semana 
com duas ‘poles’ uma 
vitória e um segundo lugar 
é muito positivo e a roçar 
a perfeição. Se a isso 
juntarmos o facto de ter 
alargado a minha vantagem 
para o segundo classificado 
nas contas do troféu, 
podemos assumir que foi 
um fim-de-semana perfeito. 
Porém, é preciso continuar 
a trabalhar, uma vez que a 
concorrência é muito forte 
e vamos ter de lutar muito 
para mantermos a nossa 
vantagem. Quero agradecer 
à CRM Motorsport e ao Sr. 
Bastos, dado que sem eles 
estes resultados não seriam 
possíveis”, concluiu o 
conceitudao piloto da Sertã 
que corre com as cores das 
opticas Conselheiros da 
Visão.
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À  N O I T E ,  P O R Q U E  D E V E  T E R  E S P E C I A L  A T E N Ç Ã O  A  C O N D U Z I R ?

A nossa visão é alterada durante 
a noite.
A percepção de distâncias, cores 
ou contrastes, é afectada. Esse 
desconforto tem tendência a 
acentuar-se em pessoas com 
miopia ou astigmatismo.

Para os Presbíopes (100% da 
população após os 45 anos) 
existem lentes progressivas 
especialmente adaptadas à 
condução.

Deve ter também especial 
atenção ao encandeamento 
causado por faróis ou iluminação 
pública. Para este caso, um 
tratamento anti-reflexo de alta 
qualidade é a solução ideal.

P A R A  R E N O V A R  O U  T I R A R  A  C A R T A  
D E  C O N D U Ç Ã O ,

F A Ç A  O  E X A M E  V I S U A L  N U M A
Ó P T I C A  C O N S E L H E I R O S  D A  V I S Ã O
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Tiago Monteiro

Tiago Monteiro colocou 
os amantes do 
desporto motorizado 
em êxtase com a 
vitoria na corrida 

principal da Taça do Mundo 
de Carros de Turismo 
(WTCR). Fez-se historia 
na comemoração do 50ª 
Aniversario do circuito 
internacional de Vila Real.

O 
piloto que 
já tinha 
feito historia 
aquando 
da sua 

passagem pela formula 
1 voltou a escrever mais 
uma pagina muito rica no 
automobilismos Português.
O Portuense arrancou 
muito bem da segunda 
posição na race 3, atrás 
do colega de equipa, o 
jovem e aguerrido húngaro 
Attila Tassi, mas Monteiro 
passou para a frente no final 
da terceira volta, sempre 
seguido de perto pelo 
multi campeão Yvan Muller 
(Lynk & Co), com Tassi a 
debater-se com problemas 
mecânicos e a cair diversas 

posições.
O entusiasmo do publico 
foi manifestado de forma 
ruidosa, ao longo de 
todo o fim de semana, a 
cada passagem de Tiago 
Monteiro, mas deixou os 
portugueses em êxtase 
quase abafando os rugidos 
dos potentes motores, tal 
a alegria com que iam 
sonhando repetir a festa 
de 2016, uma vitoria que 
à época o projectava 
para a conquista do 
campeonato do Mundo ( 
WTCC),  um trajecto de 
sucesso inopinadamente 
interrompida pelo grave 
acidente provocado por 
uma falha no sistema 
de travagem, a mais de 
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200Km/h, nos treinos da 
Honda e que colocou 
inclusive a carreira de 
Tiago Monteiro em causa. 
O tempo de recuperação 
foi árduo mas no final 
concretizou-se o sonho 
e o piloto demonstrou 
manter toda a qualidade da 
sua pilotagem e que não 
desaprendeu de conduzir 
nos limites. Ganhou 
imperialmente, a festa 
de pódio foi apoteótica, 
emoldurada por milhares 
de pessoas a cantar o hino 
nacional.

A alegria do Piloto era 
igualmente incontida, 
como a de mais de 200 
mil pessoas presentes no 
circuito urbano de Vila 
Real, e ainda no carro, em 
comunicação com a boxe, 
Monteiro não escondeu a 
emoção. "Obrigado, muito 
obrigado. Foi tão difícil 
estar aqui... Vocês sabem 
o que estes dois anos 
me custaram", disse o 
experiente Piloto português 
visivelmente comovido. 
Parabéns Tiago Monteiro.

"Fantástico!! Incrível!! 
Depois de tanto trabalho 
e esforço, voltar a casa 
e vencer é a melhor 
sensação do mundo ?? 
Não há palavras para 
descrever o quanto 
estou agradecido por 
todo o apoio que me 
deram durante todo 
este tempo nem para 
aquele que senti durante 
todo o fim-de-semana!  
os últimos dois anos 
foram muito difíceis 
mas conseguimos dar a 
volta e subir ao degrau 
mais alto do pódio 
OBRIGADO! "

.in facebook de Tiago Monteiro
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CAMPEÕES EM LITERACIA
ESTÃO ENCONTRADOS OS ALUNOS PORTUGUESES

Ópticas Conselheiros da Visão 
associaram-se à Porto Editora 
enquanto especialistas na área da 

Visão e Saúde Ocular na iniciativa LITERACIA 
3Di - o desafio pelo conhecimento
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Esta iniciativa, da 
responsabilidade 
da Porto Editora, 
foi um sucesso, 

com mais de 160 mil 
alunos inscritos, vindos 
de todo o Pais e contou 
com vários parceiros 
de referência como os 
Conselheiros da Visão, 
Samsung, Fundação 
Montepio, CTT, SIC, 
Ciência Viva....  
 
O Grupo Conselheiros da 
Visão esteve mais uma 
vez presente neste evento 
enquanto consultor na 
área da Saúde Ocular, 
promovendo acções de 
sensibilização para os 
cuidados a ter com a 
visão, nomeadamente 

a cegueira causada 
pela Diabetes, assim 
como com a realização 
de rastreios visuais 
aos alunos, pais e 
professores.
 
Nesta edição do projecto 
Literacia 3Di  , foram 
apurados 101 finalistas 
e 4 grandes vencedores 
nas várias áreas do 
conhecimento (Inglês, 
Matemática, Leitura e 
Ciências). 
 
Os Conselheiros da Visão 
premiaram, cada um dos 
meritórios vencedores,  
com um cheque prenda 
para uma melhor visão 
dos campeões nacionais 
da literacia.

MATEMÁTICA:
Rodrigo Ribeiro - Escolas 
de Abelheira (Viana do 
Castelo)

CIÊNCIA:
Matilde Augusto - Escolas 
Grão Vasco (Viseu)

LEITURA:
António Seco - Escolas 
Lima de Faria (Coimbra)

INGLÊS:
Gabriela Gomes - Escolas 
de Mira (Coimbra)

LeituraMatemáticaCiênciaInglês

V E N C E D O R E S  2 0 1 8 / 1 9

Rodrigo Ribeiro António SecoMatilde AugustoGabriela Gomes

“É 
com 
orgulho 
que as 
ópticas 

Conselheiros da visão estão 
associadas a uma iniciativa 
de grande importância para a 
população escolar”  afirmam 
os responsáveis do grupo à 
Saude à Vista, acrescentando 
ainda, “ que no momento 
que comemoramos o nosso 
30º Aniversário e somos a 
maior Cooperativa de ópticos 
100% Portuguesa existente 
em Portugal, ainda mais nos 
sentimos honrados, quando 
Sua Excelência o Presidente 
da República Prof Marcelo 
Rebelo de Sousa, concedeu 
o seu Alto Patrocínio a este 
projecto em que fomos 
convidados a participar pela 
nossa especialização em 
visão e saúde ocular ”. 

Isabel Alçada,
(Ministra da Educação)
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ALEXANDRE MONTEIRO AJUDA
OS CONSELHEIROS DA VISÃO

 A LER PESSOAS



D
urante a XVI 
Convenção dos 
Conselheiros da 
Visão, “Saúde 
à Vista” teve a 

oportunidade de estar à 
conversa com Alexandre 
Monteiro, para ficar a 
conhecer um pouco melhor 
o homem apaixonado por 
uma arte da qual faz a 
sua profissão e a quem só 
falta ler os pensamentos 
das outras pessoas… 
Será que é para aí que a 
Humanidade caminha?

“É cada vez uma 
preocupação maior de 
grandes investigadores e 
empresas compreender o 
que se passa na cabeça de 
cada pessoa/consumidor, 
porque conseguiram 
agora perceber que o 
mais importante para 
um negócio ou relação é 
saber do que as pessoas 
gostam, querem, precisam 
e até do que têm medo 
e ao satisfazer estas 
necessidades é um fator 
fundamental para ter 
sucesso. Logo estão a 
desenvolver metodologias e 

sistemas para o fazerem até 
de forma automática, como 
software para ler e decifrar 
as expressões faciais dos 
clientes e assim saber como 
se sentem naquele exato 
momento e melhorar o 
atendimento ou produto.”

Saúde à Vista: Muito 
sucintamente, qual foi o 
seu percurso académico?
Alexandre Monteiro: 
Desde pequeno que a 
minha paixão é decifrar 
pessoas. É a paixão por 
ler pessoas, por interpretar 
pessoas. Como não é 
possível ler os pensamentos 
das pessoas recorri a esta 
ciência. Só que em Portugal 
não havia nada, então tirei 
uma licenciatura em gestão, 
porque era mais ligada a 
pessoas. Depois quando 
acabei o curso e comecei 
a trabalhar, passada uma 
semana, despedi-me logo, 
porque esse não era o meu 
rumo.

RSV: Mas desde pequeno 
como – era observador, 
era mais reservado e 
observava? Como era em 

criança?
AM: Sempre muito 
irrequieto e gostava 
muito de interagir com as 
pessoas. Não ficava tanto 
na parte de observação 
quieto, mas numa 
observação ativa. Gostava 
de estar com a pessoa 
e perceber se estava ou 
não a dizer a verdade e o 
que é que poderia estar 
a pensar. Isto à margem 
de algum super-herói 
que pudesse conhecer 
na altura, que pudesse 
ler os pensamentos de 
alguém e influenciar esses 
pensamentos, porque 
adoro também influenciar 
pessoas. À margem disso 
não me lembro agora qual 
era o super-herói, mas esta 
paixão foi daí. Chamo a isto 
arte – decifrarte. É uma arte 
que tem muita ciência para 
conseguir então agora esta 
leitura de pensamentos.

RSV: Depois de ter posto a 
gestão de parte e a partir 
daí…
AM: A partir daí, como 
em Portugal não havia 
e não há nada, continua 
a não haver a não ser 
aquilo que dou agora nas 
universidades todas. Sou 
eu que dou formação e 
aulas em inteligência não-
verbal, dou os mestrados 
e as pós-graduações. Tive 
foi que ir buscar tudo lá 
fora, desde os Estados 
Unidos, Inglaterra, Espanha, 
Holanda, Israel, México, 
Argentina, tive de andar 
pelo mundo a procurar 

toda esta informação 
com especialistas em 
inteligência não-verbal, com 
especialistas em linguagem 
corporal, programação 
neurolinguística, em 
psicologia, antropologia, 
biologia e com ex-agentes 
do FBI e da CIA. Tive esta 
formação toda e no fundo 
tive de reunir um conjunto 
de ferramentas para tornar 
a decifrar pessoas, uma 
ferramenta útil para as 
pessoas do dia-a-dia.

RSV: Essa pesquisa 
demorou quanto tempo?
AM: Muito tempo, muito 
investimento e muita paixão.

RSV: E como geria as 
suas finanças?
AM: Na altura, um mês 
era muito maior do que 
o dinheiro que eu tinha 
(risos). Tenho mulher e 
duas filhas e nós todos 
predispusemo-nos a pagar 
o preço, ou seja, em vez 
de termos bens materiais, 
vamos construir agora o 
nosso sonho em prol de 
ter uma casa melhor, um 
carro melhor ou de ter mais 
dinheiro ao fim do mês ou 
de comprar aquela roupa. 
Tivemos muito tempo a 
contar os tostões. Custou 
muito quando as minhas 
filhas às vezes no Natal 
pediam coisas mais caras, 
nós não podíamos dar e 
agora, felizmente, essa 
situação reverteu-se. Mas 
foi bom porque nos ajudou 
a sermos pessoas melhores 
o facto de abdicarmos dos 

É cada vez uma 
preocupação maior de 
grandes investigadores e 
empresas compreender o 
que se passa na cabeça de 
cada pessoa/consumidor
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A 
prioridade é a família e depois a sua paixão – ler pessoas. Mas para que Alexandre Monteiro pudesse 
viver esta paixão teve de abdicar de bens materiais e até de algum conforto, sair desta zona e percorrer 
mundo para adquirir conhecimento. E a família com ele. Hoje formam uma equipa unida em torno de 
uma paixão que se estende agora à mulher e às duas filhas. 

Decifrarte é a palavra que bem define a arte de Alexandre Monteiro em ler, decifrar e influenciar pessoas com 
vários propósitos: a serem melhores parceiros, melhores pais, melhores líderes, no fundo, melhores pessoas.



bens materiais.

RSV: Qual a formação da 
sua mulher?
AM: O percurso é 
exatamente o mesmo. Ela 
na parte mais de análise 
e eu na parte mais de 
ação e operacional. Nós 
aprendemos a ser um 
ser humano e deixámos 
de ser um ter humano. 
Muitas pessoas perdem os 
sonhos porque preferem 
ter do que ser e não estão 
dispostas a pagar este 
preço. Por isso é que muitas 
pessoas chegam ao fim da 

vida a dizer “eu tinha jeito 
para isto e nunca fui”. E é 
necessária persistência, 
muita persistência. Quando 
comecei ia às empresas 
e as pessoas diziam que 
eu era cartomante, bruxo, 
vidente... Às vezes na 
receção das empresas 
diziam-me “olhe pode 
dizer-me o meu signo”. As 
pessoas em Portugal nem 
sabiam muito bem o que 
isto era e é só interpretar 
as pessoas através dos 
gestos, dos sinais, da 
forma como se vestem, 
qual é a postura, que 

acessórios usam, sapatos, 
que carro conduzem, se 
gostam de estar com as 
luzes ligadas em casa ou 
não, porque isso diz muita 
coisa. Toda a ação tem uma 
compreensão. Nós não 
fazemos nada sem querer.

RSV: Quem é que requisita 
os seus serviços?
AM: Neste momento, 
políticos, celebridades, 
grandes empresas, tanto 
para liderança como para 
equipas comerciais e 
depois também acabo por 
trabalhar com famílias para 

interpretarem os sinais. 
Porque a maior parte da 
nossa comunicação é 
não-verbal e às vezes os 
nossos filhos emitem sinais 
que nós, como pais, não 
compreendemos e muitas 
vezes até a autoridade 
começa a ser maior a dos 
filhos do que a dos pais e 
isso é que é perigoso.

RSV: E hoje em dia não 
funciona mais assim?
AM: Sim, as crianças hoje 
em dia… porque nós temos 
uma necessidade inata de 
dominar, é algo intrínseco 

em nós, é biológico. Então 
quando um filho tem essa 
necessidade de dominar 
o pai, se o pai ou a mãe 
deixam ele vai sentir-se o 
dono da casa ou o dono 
da família. O que acontece 
depois, quando o pai ou 
a mãe quiserem exercer 
autoridade, o filho já não a 
aceita.

RSV: Isso requer uma 
disciplina. É adepto dessa 
disciplina?
AM: Acaba por ser uma 
disciplina, mas é uma 
disciplina animal, que 

não tem uma sequência 
certa. Nós temos de estar 
atentos é o que é o sinal 
simples, coisas muito 
simples, e depois estar 
atentos e contrariar esses 
sinais. Seja tanto na nossa 
vida profissional como 
social, como até com o 
nosso/a parceiro/a. Muitas 
relações acabam porque os 
parceiros não percebem os 
sinais do outro.

RSV: Dê-me um exemplo 
prático de um filho…
AM: Quando o filho fala 
com o pai ou a mãe e 

diz “onde vamos jantar 
hoje?” e coloca as duas 
mãos na cintura, isto quer 
dizer “eu mando”. Se o 
pai ou a mãe respondem 
“onde tu quiseres” estão a 
aceitar esse domínio. Outro 
exemplo muito óbvio é 
quem controla o comando 
da TV lá de casa controla 
a casa. Por exemplo, eu 
como pai estou a ver a 
telenovela, chega a minha 
mulher e diz “não, não, 
hoje quero ver futebol” e 
tira-me o comando e coloca 
no futebol. Chegam as 
minhas filhas, pegam no 
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comando sem me avisar e 
mudam para os desenhos 
animados. Quem comanda 
a casa são as minhas filhas.

RSV: O ideal então é haver 
diálogo: ora agora vejo 
eu a novela e depois tu 
vês o futebol e a seguir 
os filhos, os desenhos 
animados…
RSV: Pois é assim que tem 
de funcionar. Nós somos 
mais biológicos do que 
racionais, só que não temos 
essa noção. Quando eu 
peço à pessoa alfa, que 
é aquela que domina a 

casa, que há-de ser o pai 
e a mãe, são os dois alfas, 
os filhos têm de ter esta 
conversa: “pai ou mãe, 
posso mudar de canal?” 
e depois o alfa responde 
“OK, podes”, mas há uma 
permissão do alfa. Agora 
quando não há permissão 
do alfa aí é que é perigoso.
Até em empresas, por 
exemplo quem exerce 
cargos de liderança, 
quando um colaborador 
fala com o diretor com as 
mãos na cintura está a 
dizer exatamente a mesma 
coisa, que é “eu domino 

e eu desafio-te”. Se esse 
líder não está atento a 
esses sinais não-verbais 
quer dizer que esse 
colaborador vai ter muito 
mais poder de carisma, 
não hierárquico. Por isso 
é que muitas lideranças 
falham, porque a pessoa 
quando quer exercer poder 
hierárquico normalmente 
acaba por gritar, por ter 
comportamentos menos 
bons, por ser ditador e isso 
não é um líder. Um líder 
é aquele que com o seu 
carisma faz com que as 
pessoas façam aquilo que 

ele quer, mas que o façam 
com gosto e com visão – 
isto é que é um líder e não 
é obrigar as pessoas a 
fazer “isto, isto e isto se não 
despeço-te”. O não-verbal 
é muito mais importante 
do que o verbal, porque 
muitas vezes o que nós 
dizemos não é congruente 
com aquilo que fazemos. 
Se eu falar “eu sou líder” e 
estiver cabisbaixo, com os 
braços cruzados, as pernas 
entrelaçadas e falar num 
tom muito baixo, tudo vai 
ser mais difícil – mais vale 
cair em graça do que ser 

engraçado.

RSV: Quando aconselha 
um líder, essa pessoa 
consegue transformar-se 
num líder melhor?
AM: A primeira coisa que 
um líder tem de saber é 
saber sobre pessoas, saber 
o que é que uma pessoa 
quer. Quando nós ajudamos 
alguém a ter o que ela 
quer ela automaticamente 
vai ajudar-nos a ter aquilo 
que nós queremos e um 
líder tem de construir 
outros líderes, não tem de 
se sentir ameaçado por 
outras pessoas – este é o 
primeiro ponto. Segundo, 
tem de estar atento aos 
seus comportamentos, 
porque nós vemos primeiro 
o não-verbal. Se falo baixo, 
se ando cabisbaixo, se não 
faço contacto visual, a outra 
pessoa não vai reconhecer 
essa liderança, por isso 
nós temos sempre de nos 
comportar como líderes, 
primeiro temos de parecer 
líderes para depois sermos 
confirmados como líderes. 
Já dizia Cleópatra, para ser 
é preciso parecer. E muitos 
líderes querem ser, mas 
depois não parecem e aqui 
o não-verbal é contacto 
visual, mãos visíveis, 
pernas ou pés ligeiramente 
afastados, não entrelaçar, e 
falar num tom de voz normal 
– nem muito baixo nem a 
gritar, porque gritar é falta 
de controlo.

RSV: Como se chama a 
disciplina que leciona na 
faculdade?
AM: Inteligência não-verbal.

RSV: E está inserida em 
que cursos?
AM: Cursos de liderança. 
Por exemplo, há muitos 
líderes de grandes 
empresas que vão tirar 
estas pós-graduações 
ou mestrados e então é 
inserida nesses programas, 
seja na Universidade 
Católica, seja no ISEG ou no 
ISCTE.

RSV: Viaja muito em 
trabalho, em que 

contexto?
AM: Depende. Posso fazer 
convenções de empresas 
e dar formação, como 
esta que estou a fazer 
com os Conselheiros da 
Visão, ajudando os líderes 
a tornarem-se ainda mais 
líderes, ter perceção dos 
seus comportamentos e 
como influenciar pessoas e 
aqui também uma grande 
ferramenta que é isto não 
é só ser líder, é como 
influenciar o outro a ser líder 
também. Depois posso ir 
trabalhar especificamente 
com um líder ou com um 
político ou com um treinador 
de futebol ou então com um 
jogador de golfe, porque 
tanto trabalho o desporto 
como trabalho a parte de 
análise, gestão, liderança.

RSV: É a única pessoa 
em Portugal a fazer este 
trabalho?
AM:  Da forma como faço, 
sou! Há pessoas que falam 
de linguagem corporal, mas 
não há pessoas que falam 
de inteligência não-verbal. 
Uma coisa é uma questão 
académica e eu não gosto 
de abordar esta arte de 
uma forma muito técnica. 
O que eu quero é entregar 
esta arte a todas as 
pessoas que sejam mães, 
pais, líderes, vendedores, 
filhos, quero entregar isto de 
uma forma muito simples, 
por isso, em Portugal não 
há e poucos há no mundo 
como eu faço.

RSV: Sendo um trabalho 
tão interessante e 
necessário, deveria ter 
mais seguidores…
AM: Eu não vendo, não 
faço publicidade do que 
faço, não ando de porta em 
porta de empresas; todo o 
trabalho que tenho é por 
recomendação espontânea, 
isto é, como eu ajudo tantas 
pessoas, estas pessoas 
acabam por me ajudar a 
mim também e eu gosto de 
construir o meu caminho 
de uma forma sólida, gosto 
de ter uma boa base e por 
isso é que eu digo que já 
ando aqui há mais de uma 
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já ando aqui 
há mais de 
uma década 
só que ainda 
nem comecei

década só que ainda nem 
comecei. Por isso não sou 
fã de publicidade, não sou 
fã de vender, gosto é que 
as pessoas comprem e 
experimentem muitas vezes 
o que digo, porque sei que 
é muito útil para elas, por 
isso é que ainda está no 
processo de início, apesar 
da década de trabalho.
 
RSV: E forma equipa com 
a sua mulher?
AM: Sim, uma grande 
equipa. Costumo dizer que 
80% do meu sucesso é 
dela.

RSV: E as suas filhas?
AM: A filha mais velha está 
na área de artes e a mais 
nova está no 10º ano e quer 
ser médica. Também já 
decifram pessoas na escola 
- professores, colegas, 
casais. A nossa vida é 
decifrar pessoas. Eu não 
tenho um trabalho e uma 
família e hobbies, não… nós 

construímos uma vida!

RSV: Traça perfis?
AM: Um dos trabalhos 
que tenho é traçar o perfil 
e também dou formação 
às forças de autoridade; 
não posso colaborar na 
investigação, porque 
legalmente não é permitido 
em Portugal e em muito 
poucos sítios no mundo 
isso é permitido, mas dou 
formação para as forças de 
autoridade prosseguirem 
com as investigações. 
Às vezes vou à televisão 
fazer determinado perfil de 
criminosos ou psicopatas 
e agora até fiz dos 
candidatos do Sporting, 
para ser publicado e as 
pessoas terem ainda 
mais informação sobre as 
pessoas em quem estão 
a votar. Ainda agora fiz 
dos candidatos do Brasil, 
porque também trabalho 
o Brasil para uma revista 
muito importante de 

economia.

RSV: É, portanto, um 
trabalho divulgado…
AM: Sim, em revistas ou em 
jornais e até na televisão.

RSV: Focando-nos agora 
mais na ótica e visto que 
já conhece um pouco esta 
área, como prevê o futuro 
desta profissão?
AM: Há sempre o receio da 
Internet. A Internet é uma 
novidade e as pessoas 
gostam de novidade. Mas 
eu acredito muito na ligação 
das pessoas e a ótica 
precisa de ligação, precisa 
que a pessoa tenha alguém 
em quem confiar e aqueles 
que querem vencer na ótica 
têm que apostar na relação 
humana, têm que fazer 
como eu fiz, que é ajudar o 
outro e não estar à espera 
para vender, vender, vender. 
Os clientes compram a 
quem confiam. Por isso eu 
não vou trocar uma pessoa 

que gosto pela Internet. 
Nem todas as pessoas vão 
ao mais barato, vão aonde 
confiam. E a ótica é saúde e 
para haver saúde temos de 
falar com a pessoa que está 
à nossa frente. Agora se a 
pessoa que está na ótica 
se comporta como se fosse 
a Internet, a despachar o 
cliente, então essas lojas 
vão fechar. Digo sempre 
que as lojas medíocres vão 
fechar. 

RSV: Mas o que se vê é 
que as novas gerações, 
e futuros clientes, estão 
muito ligadas à Internet…
AM: Acredito que é pela 
novidade…

RSV: Acha que a Internet 
ainda é novidade?
AM: Ainda é novidade. 
A Internet já existe há 
muito tempo, mas a ótica 
na Internet ainda é uma 
novidade. Agora o ótico tem 
de se adaptar - não é fazer 
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venda através da Internet 
mas como pode ir à Internet 
buscar pessoas para irem 
às lojas. Antes disso não 
é fazer publicidade à toa, 
como vejo muitas vezes, 
esquecendo-se de quem 
são os seus consumidores. 
É saber o que é que as 
pessoas que estão na 
Internet querem – preço?, 
qualidade?, rapidez?...

RSV: Mas sendo nós, 
consumidores, tão 
diferentes, como abarcar 
essa diferenciação?
AM: Nós temos quatro 
necessidades humanas, 
quer dizer nós partilhamos 
estas quatro necessidades 
universais: primeira, 
segurança - temos de ter a 
segurança de que aquilo é 
fiável; segunda, variedade 
- tem de ter uma novidade; 
terceira, ligação - temos 
de fazer perceber que 
entendemos, queremos 
estar com o cliente e 
estamos lá para ele; e a 
quarta, reconhecimento 
– reconhecer que aquele 
cliente é importante. Se 
fizermos isso tanto nas 
nossas lojas como na 
Internet, tudo é mais fácil. 
O objetivo é abranger 
o máximo de pessoas 
possível. Agora, a nível 
de especificidade de 
uma necessidade, óculos 
graduados, óculos de sol ou 
lentes de contacto, isso não 
se consegue fazer a não 
ser com campanhas muito 
esporádicas.

RSV: Como travou 
conhecimento com os 
Conselheiros da Visão?
AM: O André (n.d.r.: 
André Horta, diretor de 

Comunicação do grupo) 
contactou-me por ter ouvido 
falar de mim, creio eu.

RSV: Lá está a tal 
recomendação…
AM: Quando nós gostamos 
de alguém e confiamos, 
recomendamos, não vamos 
à Internet. E o que tenho 
visto em muitas lojas é 
que o cliente entra e é 
quase um desconhecido 
e as pessoas tratam-no de 

uma forma indiferente. E 
depois queixam-se de que 
a pessoa vai à Internet. É 
claro, porque a pessoa na 
Internet não é maltratada e 
nas lojas, às vezes, é!

RSV: Como contrariar essa 
situação?
AM: Primeiro, isso vem 
sempre da liderança. 
Quando entro numa loja e 
conheço um colaborador 
conheço o líder; ou por 
despreocupação ou por 
falta de zelo ou porque 
sente que já não consegue 
contrariar as tendências, 
ou porque tem liderança 

hierárquica mas 
não tem liderança 
de carisma, porque 
nem todas as 
lojas têm um mau 
atendimento. Por 
exemplo, uma loja 
de luxo tem um 
bom atendimento. 
É assim ou é assim. 
Agora se tenho 
falta de zelo ou 
não me preocupo 

com o atendimento e digo 
aos meus colaboradores 
para sorrir e se depois não 
controlo e não exijo isso 
dos colaboradores claro 
que eles voltam ao estado 
normal, porque eles não 
estão a trabalhar para a 
ótica, estão a trabalhar 
para eles e sentem que 
não há necessidade de rir 
porque ganham na mesma 
o ordenado. Agora numa 
loja de luxo as pessoas 

só trabalham lá se tiverem 
regras. E é isso que sinto: 
há falta de regras de 
atendimento. Toda a gente 
ensina o atendimento, mas 
depois não conseguem 
implementar o atendimento 
porque pensam que o 
líder basta falar uma vez e 
que não precisa de estar 
a controlar, não precisa 
de estar a observar, não 
precisa de estar a ensinar. 
Muitas vezes o líder entra na 
loja e nem dá os bons-dias 
aos colaboradores.

RSV: Agora há formação, 
antigamente havia bom-
senso…
AM: O bom-senso é 
subjetivo sempre, tudo 
depende do julgamento de 
cada um. Antigamente havia 
mais respeito nas gerações 
mais velhas ou, prefiro 
dizer, mais experientes, 
tinham uma capacidade 
diferente de transmitir a 
tal liderança inconsciente, 
aquela que agora já não 
existe, porque é tudo 

muito mais on-line ou não 
existe o tal controlo. Acaba 
por ser a tal disciplina ou 
autoridade não-verbal. 
Agora um líder tem que 
ser primeiro o exemplo, 
porque se um cliente entra 
na ótica para apertar um 
parafuso, como é atendido? 
Como se fosse só apertar 
o parafuso e esquece-se 
que aquele cliente pode ser 
um cliente de futuro. Ora os 
colaboradores perante uma 
situação semelhante vão 
comportar-se exatamente 
da mesma maneira.

RSV: Se empregam 
pessoas a pagar pouco 
e não lhes dão formação 
como, por exemplo, o caso 
flagrante da restauração…
AM: Por isso é que eu 
digo que os negócios 
medíocres vão acabar. A 
frase “trabalha mais do 
que ganhas que um dia 
vais ganhar mais do que 
trabalhas” exemplifica o 
que aconteceu comigo. 
Trabalhei muito sem receber 
aquilo que eu achava que 
devia e que merecia mas 
dei, dei, dei, dei e agora 
recebo, recebo, recebo, 
recebo. E dou e continuo a 
dar e as lojas têm de investir 
no “dar” ao cliente serviço, 
porque quando entramos 
numa loja se nos sentirmos 
bem, se nos tratarem pelo 
nome, se sorrirem para 
nós, se satisfizerem a 
nossa necessidade como 
cliente, eu não vou trocar o 
atendimento dessa pessoa. 
Isso é quase como uma 
relação entre casal – nós só 
trocamos a pessoa quando 
a pessoa não satisfaz as 
nossas necessidades. Eu 
só vou à Internet saber de 
um parceiro(a) quando o 
meu parceiro ou a minha 
parceira não satisfaz as 
minhas necessidades e 
as pessoas esquecem-se 
disso, por isso é que gera 
aquele desprezo, aquela 
altividade, porque é do 
estilo “tu é que precisas de 
mim”, mas não, porque hoje 
a oferta é tão grande que se 
não cativarmos os clientes, 
tudo se perde.

Os clientes 
compram 
a quem 
confiam.

e aqueles que 
querem vencer 
na ótica têm que 
apostar na relação 
humana
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RSV: Ao trabalhar com os 
políticos consegue ver o 
resultado do seu trabalho?
AM: Sim, pelos votos ou 
pelo Instagram. Hoje é tudo 

muito mais mensurável, 
porque no Instagram 
trabalho com estratégia, 
no caso das celebridades, 
com a popularidade, com 
os likes. Faço com que eles 
tenham mais likes e sejam 
mais vezes contratados, ou 
seja, esta é uma estratégia 
subliminar. Com os políticos 
é exatamente a mesma 
coisa – é fazer com que 
a comunicação deles 
chegue de forma mais 
clara aos eleitores e muitas 
vezes satisfazer as quatro 
necessidades do eleitor 
– segurança, novidade, 
ligação e reconhecimento 
e estes ganham – é o que 
fez o Obama tão bem. 
Depois cada um tem as 
suas regras. Por exemplo, 
na ótica, como satisfazer 
a novidade - é com as 
tendências, com a moda, 
com um novo exame. 
Conheço óticas que há 10 
anos têm exatamente o 
mesmo exame. A ótica do 
lado que tem um exame 
com um nome novo, 
basta mudar o nome e o 
exame ser o mesmo, … 
Há a questão da ligação 
– se vou a uma loja e o 
optometrista é arrogante, 
não me explica o que está 
a fazer, o que acontece 
muitas vezes é usar os 
chamados termos caros 
e demasiado técnicos, 
deixo de o ouvir. Na ótica, 
como há muita variedade, a 
diferença que podemos ter 

é neste serviço, mas não é 
dizer o serviço, porque às 
vezes dizem que o fator de 
diferenciação é o serviço, 
mas depois na prática é 
exatamente igual a todos 

os outros. 
Depois 
reconhecer o 
cliente. Como 
é que a ótica 
premeia os 
clientes de há 
10, 15 anos 
– raramente 
vejo isso 
na ótica 
e noutros 
negócios. 
Se tenho 

um cliente 
há 15 anos 
posso festejar 
as bodas de 
prata, ouro, 
seja o que 
for – cada um 
pode criar as 
suas regras 
para satisfazer 
as suas 
necessidades 
e terá a 
sua própria 
criatividade 
tendo o céu 
como limite. 
Mas tendo 
uma estratégia 
será muito 
mais fácil. As 
pessoas estão 
demasiado 
fechadas no 
negócio. A 
maior parte 
dos óticos 
trabalham no 
negócio, não 
trabalham para 
o negócio, não 
têm tempo para pensar e 
depois não só na ótica mas 
em todo o lado é aquelas 
pessoas que já estão há 
muito tempo no mercado 
e dizem que já sabem 
tudo e este ego impede a 
aprendizagem e inovar. Hoje 
os negócios só prosperam 
se inovarem e houver 
marketing, não daquele que 
é só pagar, pagar, pagar, 
é mostrar que a loja deles 
é melhor e se não inovam, 

alguém vai inovar por eles. 
Isto é o que costumo dizer: 
os dinossauros eram os 
mais fortes, andavam cá 
há muito tempo, mas foram 
extintos porque não foram 
flexíveis. Mais vale ser 
flexível do que forte.

RSV: Acha que as 
campanhas inseridas na 
responsabilidade social 
dos Conselheiros da 
Visão, nomeadamente da 
prevenção do cancro da 
mama e actualmente da 
cegueira causada pela 
diabetes, podem trazer 
algum feedback ao Grupo?
AM: Podem trazer mas 

com bom marketing. Fazer 
alguma coisa e ninguém 
saber é igual a zero. Posso 
fazer campanhas de 
solidariedade, até posso 
ajudar todas as pessoas 
do mundo mas se não 
o promover da melhor 
forma não serve de nada 
e outra coisa – tem de ser 
importante para as pessoas, 
porque quando ajudo A ou 
B tenho que perceber quem 
está interessado em ajudar 

A ou B. As campanhas 
têm de ser focadas. É 
bom ajudar mas devemos 
promover essa ajuda para 
arranjar mais pessoas que 
nos ajudem a nós. Não 
é fechar a campanha só 
nos Conselheiros. É trazer 
a comunidade fora dos 
Conselheiros a colaborar 
com os Conselheiros para 
ajudarem as tais pessoas.

RSV: Qual a sua opinião 
sobre o futuro da ótica?
AM: Óticas medíocres 
vão fechar. As óticas que 
apostem no cliente, não 
apostem neles próprios 
nem nos produtos deles, 

porque muitos óticos são 
apaixonados pelos produtos 
e pelas lojas e esquecem-
se de ser apaixonados 
pelos clientes. Comparo 
isto muito com as relações 
de namorado e namorada. 
Se estou apaixonado pela 
minha mota e pelo meu 
carro e não dou coisas à 
minha namorada, o que é 
que ela vai fazer? – arranjar 
outro namorado. A ótica tem 
de se comportar como se 

O ego 
impede a 
aprendizagem 
e inovar
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fosse um negócio de luxo. 
Cada cliente que entra na 
loja é ouro e tem de ser 
tratado como se fosse ouro 
e depois têm de ir buscar 
à Internet as pessoas mais 
jovens.

RSV: Às vezes as críticas 
negativas também podem 
ser por maldade…
AM: Mas isso é biológico, 
criticar é biológico, porque 
como ser eu tenho a 
obrigação biológica de 
avisar a minha tribo de que 
alguma coisa está mal. 
Quer dizer quando sou mal 
atendido automaticamente 
tenho de avisar a minha 
tribo de que aquilo ali não 
está bem. Por isso quando 
sou bem-atendido e como 
sou invejoso e quero aquilo 
só para mim só falo a 
poucas pessoas. Quando 
me tratam mal tenho de 
avisar a tribo. Depois há 
valores. Por exemplo, 
quanto mais frustrada é a 
pessoa pior vai falar seja 
do que for. Quando nós 
estamos em dor porque 
não atingimos os nossos 
sonhos ou os nossos 
objetivos vamos criticar 
para libertar essa dor para 
outras pessoas quaisquer. 
Por isso é que nós falamos 
mal das pessoas. Isto é 
biológico só que nós temos 
tendência a racionalizar isto 
tudo. O ideal é simplificar, 
não é  complicar. Pescar as 
pessoas na Internet, trazê-
las à loja e retê-las lá. Não 
esquecer os clientes atuais, 
em prol dos novos, porque 
podem perdê-los todos, 
os novos e os atuais, que 
é o que acontece muitas 
vezes. Só vou à procura 
da Internet quando não 
sou bem atendido, quando 
não me ligam. Uso óculos, 
ainda antes de trabalhar 
com os Conselheiros da 
Visão, e nunca me ligaram a 
perguntar como eu estava, 
se continuava a ver bem, 
se era preciso fazer um 
exame…

RSV: Ou chegaram umas 
lentes XPTO e queremos 
testá-las em si…

AM: Exatamente. Ou outro 
exemplo, há óticas que 
compram panos (n.d.r.: 
flanelas de limpar lentes 
de óculos) de caca. Sofro 
para limpar os meus óculos, 
porque na ótica ofereceram-
me um pano sem qualidade, 
barato, só para porem lá o 
símbolo deles. Cada vez 
que olho para aquele pano 
e vejo o símbolo daquela 

ótica penso “o pano é como 
a ótica, não vale nada”. É 
que nós depois fazemos 
estas associações. É tão 
simples quanto isso. Deviam 
apostar num bom pano, 
nem que custasse um euro, 
porque limpar os óculos 
é um trauma, pelo menos 
para mim (risos)…

RSV: Posso assegurar-
lhe que os Conselheiros 
da Visão têm um bom 
produto para limpeza de 
lentes e a flanela é ótima!
AM: Excelente. Então se 
oferecerem podem ligar aos 
clientes, se bem que com 
a nova lei de proteção de 
dados…

RSV: Acha que essa 
lei veio prejudicar os 
negócios?
AM: Veio muito.

RSV: Acha assim tão 
necessária?
AM: É como em tudo. 
Paga o justo pelo pecador. 
As grandes empresas 
abusavam muito. Agora vão 
continuar a abusar, porque 
facilmente contornam essas 
leis todas e quem se vai 
tramar vai ser o pequeno. 
Não vamos é ficar na 
queixinha: “ai agora não 

posso”, “ai agora não dá”. 
Não, vamos fazer como as 
grandes empresas: “como 
é que eu posso ultrapassar 
isto?”. Se vou oferecer 
alguma coisa a alguém, em 
vez de enviar um email, ligo 
ao cliente… as pessoas às 
vezes estão tanto tempo 
nas lojas sem fazer nada… 
então, há que ligar para os 
nossos clientes a oferecer 

o líquido e o pano para os 
chamar à loja e depois fazer 
perguntas sobre a visão 
e mostrar as novidades. 
Aproveitar estes clientes 
para dar a tal novidade, 
fazer o reconhecimento e 
estabelecer a tal ligação, 
dando-lhe a certeza de que 
funciona, a dita confiança.

RSV: Também participa em 
programas de televisão?
AM: Sim agora vou 
participar no programa de 
entretenimento “Love on 
Top” (n.d.r.: reality show 
português transmitido pela 
TVI) a ensinar as pessoas 
a seduzir melhor e a 
compreender os sinais do 
outro. Se as pessoas estão 
a gostar, se não estão a 
gostar, vou-lhes ensinar 
isso.

RSV: E isso não será um 
pouco viciar o jogo?
AM: Não, é ser esperto, 
porque a maior parte 
das pessoas são cegas, 
desatentas, não é falta de 
óculos (risos), nada disso, 
são cegas pela desatenção. 
Quem estiver atento aos 
sinais certos vai ter mais 
poder do que o outro. Isto é 
como aprender inglês – se 
eu souber inglês vou ter 

muito mais oportunidades, 
se eu souber inteligência 
não-verbal ou linguagem 
corporal vou ter mais 
oportunidades. No fundo é 
uma ferramenta que nos vai 
ajudar a atingir os nossos 
objetivos mais facilmente. 
Quando vou à televisão 
analisar um psicopata, estou 
a ajudar outras pessoas a 
detetar psicopatas para se 
protegerem.

Esta entrevista decorreu 
num belo fim de tarde 
num banco de jardim do 
resort onde teve lugar 
a XVI Convenção dos 
Conselheiros da Visão. E 
assim que nos levantámos, 
e já em off, Alexandre 
Monteiro fez a leitura 
das famílias que por ali 
passavam…

RSV: Em algum momento 
consegue desligar-se 
da sua viciante paixão? 
AM: Há quem lhe chame 
defeito de profissão, mas 
para Alexandre “tanto é 
uma bênção como uma 
maldição. É bom porque 
consigo compreender 
melhor as pessoas que 
amo, parceiros de negócios, 
clientes e comunico de 
uma forma mais acertada e 
eficaz, vivo a vida de uma 
forma mais verdadeira sem 
ser iludido pela capa ou 
personagem que todos nós 
usamos para parecermos 
melhores, mais felizes, mais 
competentes. É menos bom 
porque ver as verdadeiras 
intenções de pessoas que 
se fazem parecer amigas, 
confiáveis e altruístas e no 
fundo o objetivo delas é 
outro, observar relações 
pessoais ou profissionais 
que sei que não estão bem 
ou vão terminar, saber 
pelos sinais de negócios 
onde alguém está a ser 
manipulado e em ambos 
os casos como não estão 
relacionados comigo, não 
posso fazer nada. Às vezes 
a felicidade da ignorância 
é boa, mas só às vezes 
porque decifrar pessoas 
para mim é um SUPER 
PODER fantástico!”

A ótica tem de 
se comportar 
como se fosse um 
negócio de luxo
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A Retinopatia Diabética é uma manifestação ocular da diabetes e uma das principais causas de cegueira na população 
portuguesa. No entanto, muitos casos poderiam ser evitados com exames Oftalmológicos e Optométricos regulares, seguido 
do adequado tratamento.
Esta doença é provocada por alterações nos vasos sanguíneos que se encontram na retina (membrana interna do olho que 
contém as células fotossensíveis, cones e bastonetes, responsáveis pela Visão).
Os vasos alterados deixam sair líquido e sangue para a retina levando à diminuição grave da visão.

R E T I N O PAT I A  D I A B É T I CA :  O QUE É?

TRATAMENTO

A Retinopatia Diabética é uma doença que evolui de 
forma silenciosa e o seu portador não se apercebe do 
risco que corre... inclusive de cegueira.

Esta doença pode evoluir sem a percepção do doente, 
sendo de extrema importância o rastreio e 
monitorização dos grupos de risco, não somente 
diabéticos, mas também os que tenham antecedentes 
de diabetes na família, permitindo assim, a deteção de 
alterações patológicas antes de se dar alguma lesão 
irreversível, nomeadamente: 

Visão turva, maior dificuldade a ler ou a conduzir e 
pode começar a sentir dificuldade em reconhecer as 
pessoas.

Pontos negros ou flutuantes no campo de visão
(”moscas” ou “teias de aranha”).

Flash de luzes ou perda súbita da visão.

SINAIS  E  SINTOMAS

FACTORES DE RISCO

Factores genéticos;

Duração da diabetes;

Hipertenção arterial;

Níveis elevados de glicémia;

Elevados valores de colesterol, lípidos, triglicéridos;

Tabagismo;

Obesidade.

PREVENÇÃO
É possível manter uma boa visão através da detecção 
precoce.
A monitorização e tratamento é extremamente 
importante para evitar danos permanentes na retina, 
que podem causar, desde  cegueira pouco perceptível 
até à cegueira total.
O rastreio, como precaução, deve ser realizado 
anualmente nos diabéticos.

Todo o diabético deve ser alertado para o controlo da 
glicemia, tensão arterial, perfil lipídico e evitar fatores de 
risco como a obesidade.
Quando a Doença está em fase inicial, pode não ser 
necessário realizar nenhum tratamento. Quando este 
se torna necessário, o diabético terá uma orientação 
terapêutica adequada a cada situação clínica.
A Retinopatia Diabética é uma doença crónica. O seu 
tratamento não cura, mas ajuda a controlar o seu 
desenvolvimento  através de avaliações periódicas que 
permitam detectar a existência de alterações a nivel 
retiniano.
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É possível manter uma boa visão através da detecção 
precoce.
A monitorização e tratamento é extremamente 
importante para evitar danos permanentes na retina, 
que podem causar, desde  cegueira pouco perceptível 
até à cegueira total.
O rastreio, como precaução, deve ser realizado 
anualmente nos diabéticos.

Todo o diabético deve ser alertado para o controlo da 
glicemia, tensão arterial, perfil lipídico e evitar fatores de 
risco como a obesidade.
Quando a Doença está em fase inicial, pode não ser 
necessário realizar nenhum tratamento. Quando este 
se torna necessário, o diabético terá uma orientação 
terapêutica adequada a cada situação clínica.
A Retinopatia Diabética é uma doença crónica. O seu 
tratamento não cura, mas ajuda a controlar o seu 
desenvolvimento  através de avaliações periódicas que 
permitam detectar a existência de alterações a nivel 
retiniano.
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16º Festival da Canção 
“Moinho de Ouro 2019”

Óptica Conselheiros da Visão da Amadora, Charneca de Caparica, Quinta do Conde e Pinhal Novo - 
FERNANDO OCULISTA apoia Festival da Canção infantil e juvenil “Moinho d’Ouro”

O 
Pavilhão 
Multiusos 
da Quinta 
da Marialva 
assistiu a 

mais uma edição do 
Festival da Canção 
infantil e juvenil 
“Moinho d’Ouro”, uma 
organização do Cento 
Cultural e Recreativo 
do Alto do Moinho em 
parceria com a Junta de 
Freguesia de Corroios. 
Foi uma tarde de talento, 
de entrega e muita magia 
onde desfilaram as 19 
canções a concurso 
e onde 20 crianças e 
jovens concorrentes 
ofereceram ao público 

o que mais gostam de 
fazer: cantar!

Um dos protagonistas 
da tarde, foi a equipa de 
CARROS CLÁSSICOS 
que transportou a 
apresentadora assídua 
Carla Rodrigues e seu 
assistente Rafael Mucha, 
os elementos do júri, 
todos os concorrentes 
e ainda os convidados 
especiais.

Quem também fez parte 
desta chuva de Talentos 
foram os jurados: Suzel 
Grade [Representante 
da Junta de Freguesia 
de Portimão, com 

quem a organização 
tem protocolo entre os 
festivais], 
Kassio Kruz [cantor], 
Maria de Jesus 
Navalhas [Professora e 
Coordenadora da Escola 
EB Alto do Moinho], Ana 
[cantora], Nuno Figueira 
[produtor e representante 
dos Festivais da 
Canção Internacionais], 
José António Santos 
[representante do festival 
e presidente de mesa de 
júri]. 
O festival só foi 
possivel com o apoio 
de varias entidades do 
comércio local,  a optica 
“FERNANDO OCULISTA” 

do Grupo Conselheiros 
da Visão, patrocinou 
o “PRÉMIO LOCAL” e 
ainda deu lembranças 
aos elementos de júri 
e distribuiu vales pelo 
público em geral. 
Mais se adianta que a 
concorrente Maria Alves, 
de 8 anos, foi a premiada 
com o “PRÉMIO LOCAL”, 
para além de acumular 
o 3º lugar de pódio e 
ainda o “PRÉMIO DO 
PÚBLICO”. Devido 
ao protocolo entre os 
festivais a pequena 
cantora foi representar 
Corroios a Portimão no 
passado dia 27 de Julho. 
O certame teve ainda o 

Juri do 16º Festival da 
Canção Moinho de Ouro
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apoio da “PRIMA LINHA”, 
“AMO VIAGAR”, McDonnald 
de Corroios, Pastelaria 
D. Sardos e o não menos 
importante o apoio do 
fotografo Artur Santos Torres 
do “SONHO ÓPTICO” que 
fez a foto- reportagem do 
evento. 

Este ano, o certame 
associou pela primeira vez 
uma CAUSA ao evento e 
a escolhida foi a “LOVE 
PROJECT”, uma associação 
muito recente no concelho 
do Seixal. 

Como convidada especiais 

para a animação, esteve a 
aluna da Classe “TALENTOS 
SEM FRONTEIRAS”, Joana 
Carvalhas que para além 
de ter estado recentemente 
no programa da televisão 
“THE VOICE”, cantou 
e maravilhou o público 
presente com a sua voz 
melodiosa nos temas 
originais que interpretou, 
premiados a nível 
nacional e internacional 
(em festivais da canção 

onde representou a nossa 
Freguesia e Portugal), temas 
musicado por Tiago Mestre 
e escritos pela autora Joana 
Videira, dois jovens autores 
do Concelho do Seixal. Esta 
CLASSE já está apurada 
para prestigiante Festival 
da Canção Internacional na 
POLÓNIA  e ESPANHA no 
próximo mês Outubro 2019, 
estando neste momento a 
precisar de apoios urgentes 
para que a presença seja 
uma realidade

E a abrilhantar mais a tarde 
contou-se com a primorosa 
presença dos famosos 

cantores, Ana e Kassio 
que iluminaram o palco e 
cantaram e encantaram a 
plateia com alguns dos seus 
temas de sucesso

Organização:
Ana Cristina Videira e Joana 
Videira do C.C.R Alto do 
Moinho

Ana Videira do  C.C.R 
Alto do Moinho

Kassio Kruz  apadrinha Maria 
Alves Vencedora do premio Local

A Cantora Ana 
chega ao festivalCarla Rodrigues

Fernando e Ana Maria Silva 
Fundadores do fernando oculista
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Bocage volta ao Palco :
Dia 21 Set. em Setúbal
Dia 18 de Out. em Leiria
Dias 31 de Out. na Casa do Coreto em Carnide
Dias 1, 2 e 3 de Nov. na Casa do Coreto em Carnide
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BOCAge
O mais honesto
homem para se amar...

E 
no princípio foi assim: “Reconhecendo-me de outros tempos, 
até poderia ter sido amante de Bocage. Iria, com toda a certeza, 
chamar-me de puta nas horas devidas e eu dar-lhe-ia razão. 
Provavelmente me diria que acordo feia como um pénis, ou como 
as labaredas e o borralho, e o estalo que lhe daria a seguir seria 
motivo p’ra um beijo. Ao pequeno almoço, o cheiro a poema 
da noite passada rimaria com cona, cagalhão e outras tais que 
arranham os ouvidos de príncipes e princesas. Se Bocage fosse 
vivo andaríamos de mãos dadas. Ele mais à frente do que eu, 

para assim piscar o olho às noviças e eu o continuar a perceber como se não… 
Bocage era, à sua maneira, o mais honesto homem para amar. E a honestidade 
tem um preço do caralho… como este, a que me estou a cobrar…” Estas foram as 
palavras de Sandra José que despertaram o sexto sentido de Rita Ribeiro para as 
transformar numa comédia de escárnio e bem-dizer que viria a fazer furor no meio 
cultural português.

Passado um ano já Sandra José tinha construído um texto sui generis sobre a 
vida, para muitos desconhecida, do apelidado poeta maldito e já Rita Ribeiro tinha 
arranjado maneira de o transpor para o palco, coadjuvada nesta sua empresa por 
uma série de pessoas e entidades que acreditaram no projeto. 

E uma dessas entidades foi precisamente o Grupo Conselheiros da Visão, 
mecenas da nossa cultura e sobretudo do nosso teatro, e a quem está envolvido no 
espetáculo, público incluído, muito agradecem.

A estreia encheu a sala do Teatro Armando Cortez na Casa do Artista com figuras 
públicas, artistas, convidados e público anónimo que quiseram presenciar em 
primeira mão uma interpretação fora de série do texto daquela que pode ser 
considerada a alma-gémea do poeta. Claro que uma peça não é só feita do 
desempenho dos atores. Conta por trás com uma série de outros profissionais que 
nos bastidores contribuem para o sucesso do que se passa no palco.

“Saúde à Vista” andou a sondar as opiniões de quem estava na plateia.

UMA COMÉDIA DE ESCÁRNIO 
E BEM-DIZER, APOIADA PELOS 
CONSELHEIROS DA VISÃO.
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FILIPE SALGUEIRO

O 
ator de “Aii 
Cigano!” 
expressou-se 
efusivamente: 
“Gostei muito 

da peça! Acho de uma 
grande irreverência e 
audácia apresentar Bocage 
assim como ele é, sempre a 

direito, sem meias verdades 
ou meias palavras. Um 
espetáculo intenso com um 
texto mordaz e de extrema 
atualidade que me fez rir e 
me fez pensar e, claro, com 
interpretações fantásticas. 
Destaco a minha querida 
Rita Ribeiro que só por si é 
um mulherão e um furacão 
no palco. Para ver e rever.”

Para ver e rever

ZÉ MANEL/DARKO

P
ara o cantor, 
“Bocage é um 
manifesto de 
liberdade, uma 
homenagem ao 

mundano, ao real e ao 
que não traz pretensão 
de ser além do que se é. 
Um texto brilhante, com 
interpretações fogosas 
de quem viaja entre o 
escárnio e a melancolia 
de quem viveu em pleno, 
sem amarras e sem deixar 

quase tudo por dizer, 
como a maior parte de 
nós convenientemente 
fazemos. A Rita é um 
monstro de palco, o texto 
da Sandra José é de uma 
riqueza fonética sublime 
e a candura de Mafalda 
Rodrigues, uma revelação 
assinalável, e fazem desta 
peça uma hora muito bem 
passada.”

ADÍLIA MARIA

D
idi, a amiga de 
longa data de 
Rita Ribeiro, 
que também 
ajudou a atriz 

neste projeto, não podia 
estar mais contente: “Tive 
o privilégio de estar na 
estreia deste magnífico 
espetáculo. Comédia de 
escárnio e bem-dizer que 
dá a conhecer a obra do 
poeta, deixando um apelo 
à reflexão feita por cada 

um de nós. No palco, três 
mulheres fantásticas com 
interpretações magníficas, 
gritando as suas verdades, 
dizendo tudo aquilo que 

muitas vezes somos 
impedidos de falar por 
receio, ao som de um 
piano que nos transporta a 
viver momentos mágicos. 
Parabéns a todos pela 
forma como conseguiram 
trazer ao palco uma peça 
única e maravilhosa que 
enaltece o mais honesto 
homem para se amar. 
Agradeço ainda ao Grupo 
Conselheiros da Visão que 
transformam sonhos em 
realidade. Muito obrigada!”

Uma hora muito 
bem passada

Agradeço aos 
Conselheiros 
da Visão que 
transformam 
sonhos em 
realidade

Filipe Salgueiro e Maria Giestas Nazaré Fernandes e Rafael Silva 
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JOANA MARTINS

A 
modelo e um 
dos rostos dos 
Conselheiros 
da Visão esteve 
presente e para 

ela esta “foi certamente uma 
peça diferente daquelas a 
que normalmente costumo 
assistir. A Rita Ribeiro é uma 
atriz fenomenal que nos faz 
viajar por várias emoções 
durante a peça. Adorei 

os poemas do Bocage, 
alguns não conhecia e não 
sabia como poderiam ser 
tão fortes, especialmente 
para a época em que foram 
escritos. No geral gostei de 
ver esta peça a enquadrar 
tão bem a forte influência da 
literatura portuguesa”.

ANA

A 
cantora “não 
conhecia a 
história da vida 
do Bocage a 
não ser que era 

português de Setúbal e, 
claro, que o português era 
bem pesado (risos). Foi 
muito enriquecedor para 
mim assistir a esta peça. 
Dou os meus sinceros 
parabéns à nossa querida 
Rita Ribeiro por este 
trabalho e coragem para 
interpretar, juntamente com 
as outras atrizes, esta peça. 
Acrescento que me diverti 
bastante ao olhar para 
alguns espetadores mais 
puritanos…”.

Aconselho as 
pessoas a verem

Adorei os poemas 
do Bocage

Foi muito 
enriquecedor 
assistir a 
esta peça

Aconselho todos a 
irem ver

Ana Bela, Carlos Cunha e Rafael Silva

Eduarda Andrino

CÉLIA NUNES

A 
“guerreira” 
que tem 
participado em 
vários eventos 
patrocinados 

pelos Conselheiros da 
Visão, principalmente 
aquando da ação social 
sobre o cancro da mama, 
afirma: “Foi com enorme 
prazer que assisti à estreia 
da peça ‘Bocage’. Adorei, 
é uma excelente peça, com 
um excelente texto, uma 
boa encenação e um lindo 
guarda-roupa. Aconselho 
todos a irem ver. Parabéns 
à grande Rita Ribeiro pelo 
maravilhoso espetáculo! 
Obrigada aos Conselheiros 
da Visão pelo convite e por 
todo o carinho!”

SARA BARRADAS 

A 
atriz não quis 
deixar de 
assistir a este 
espetáculo e 
considera “uma 

peça lindíssima, poética e 
que é muito abrangente, 
para pessoas de todas 
as idades e para quem 
conhece e não conhece 
a vida e obra do Bocage. 
Porque mesmo para as 
pessoas que conhecem 
alguma da obra dele, esta 
é uma ótima forma de 
ficarem a conhecer um 
pouco melhor a sua vida e 
entender um pouco melhor 
a sua poesia. E depois tem 
uma música lindíssima a 
acompanhar estas atrizes 
fantásticas. Portanto 
aconselho as pessoas a 
verem. Claro que gostava 
muito de representar esta 
peça. Acho que qualquer 
ator gostava de dizer 
Bocage, portanto elas são 
umas privilegiadas”. E como 
acrescentou à TV Almada, 

“é de louvar o apoio 
dado pelos Conselheiros 
da Visão. Muitas outras 
empresas e marcas deviam 
seguir este exemplo, 
porque é fundamental. 
Noutros países isto faz-se 
bastante, os chamados 
mecenas apoiam o teatro, a 
cultura duma maneira geral 
e aqui em Portugal isso não 
acontece tanto, o que é 
uma pena e, portanto, é de 
louvar esta iniciativa”.
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Uma peça 
que tenho 
recomendado a 
todos os nossos 
amigos

JOSÉ RAPOSO

A
dmirador 
confesso de 
Rita Ribeiro e 
vice-versa, o 
ator e produtor 

afirma que “adorei a peça, 
sem dúvida, como acho 
que toda a gente que a viu. 
Está bem encenada, bem 
escrita, bem representada, 
bem musicada, portanto é 
um conjunto de valências 
que fazem desta peça uma 
coisa muito especial, de 
facto. E ainda bem que tem 
o apoio dos Conselheiros 
da Visão, já que é raro 
haver mecenas que apoiem 

o teatro em Portugal e 
este é um caso de louvar. 
Portanto, eu, enquanto 
agente cultural, fico muito 
grato por isso mesmo”.

JOÃO SERRA 
FERNANDES

O 
produtor 
musical 
refere: “Achei 
um trabalho 
fantástico das 

três atrizes. O texto, nada 
fácil, está muito bem escrito 
e representado e é uma 
excelente homenagem a 
Bocage. Uma peça que 
tenho recomendado a todos 
os nossos amigos.”

NÉLSON MATEUS

“T
enho o 
privilégio 
da vida ter 
colocado a 
Rita Ribeiro 

no meu caminho já há 
mais de três anos. Tudo 
começou com o testemunho 
da Rita para o site www.
retratoscontados.pt. 
Desde esse feliz encontro 
que ficou uma grande 
amizade. Temos ido juntos 
a diversas iniciativas dos 
Conselheiros da Visão, 
tenho ido a todos os 
espetáculos da Rita Ribeiro 
e a Rita esteve presente 
na apresentação do livro 
de homenagem à Alice 
Vieira que eu coordenei. 
Trocamos imensas ideias e 
acredito que ainda temos 
muitas coisas para fazer em 
conjunto, nomeadamente 
ações que contribuam 
para que os outros tenham 
uma vida melhor. Há cerca 
de um ano que a Rita 
Ribeiro começou a partilhar 
comigo o entusiasmo 
que sentia com a peça 
‘BOCage’, um espetáculo 
que seria representado 
por três mulheres, que 
poderia ser apresentado 
quer em palcos quer 
em espaços cénicos 
completamente diferentes 
como um bar, uma tasca 
ou um restaurante. Estar 
presente na estreia da peça 
‘BOCage’ foi muito bom, 
pois sabia da importância 
deste dia para a Rita Ribeiro 
(e restante elenco).
Este projeto artístico 
não contou com apoio 
financeiro do Estado. O 
apoio dos Conselheiros da 
Visão como mecenas foi 
fundamental para tornar 
este sonho realidade! Foi 
muito bom assistir à peça 
que juntou em palco estas 
três mulheres gritando as 
verdades de Bocage ao 
mundo. O texto escrito 
pela Sandra José leva-
nos numa viagem entre 
épocas, não deixando 
de ser completamente 
contemporâneo.
Se Bocage foi ‘o melhor 

e mais honesto homem 
para se amar’, Rita Ribeiro, 
Sandra José e Mafalda 
Rodrigues são certamente 
as melhores Bocas para 
Agir e dar a conhecer 
este texto magnífico sem 
freios. Repleto de palavras 
ditas a cru, sem receios e 
que ficam encantadoras 
naqueles lábios coloridos.
Vão, calem-se e escutem!”

TERESA ANTUNES

C
liente e 
amiga dos 
Conselheiros 
da visão, 
Teresa gostou 

“bastante da peça e uma 
das coisas que pensei 
foi que difícil é decorar 
isto tudo e fazer de várias 
pessoas; e é preciso estar 
com muita atenção para 
conseguir acompanhar. 
Trouxe o meu neto e 
perguntei-lhe se ele estava 
a gostar ou se estava a ser 

maçador e ele respondeu 
que estava a gostar, só que 
há coisas que não percebe, 
o que é compreensível; 
em relação às asneiras 
ele veio preparado, falei-
lhe muito sobre Bocage e 
sobre as asneiras. Disse-lhe 
que os adultos sabem as 
asneiras todas, que não 
foram ensinadas nem pelo 
pai nem pela mãe e que as 
pessoas vão aprendendo 
com a vida; mas a diferença 
entre uma pessoa bem-
educada e uma pessoa 
mal-educada é que não 
diz asneiras. Isto aqui é 
uma maneira até de alertar 
para as asneiras e como 
ele já vinha preparado não 
está chocado. Eu até acho 
graça sobre a maneira 
como brincaram com as 
situações”.Ainda bem que 

tem o apoio dos 
Conselheiros da 
Visão

A vida coloca as 
pessoas certas no 
nosso caminho

É preciso estar 
com muita 
atenção para 
conseguir 
acompanhar

Flora Torralvo, Teresa Antunes e Sandra Torralvo
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DRA. ANABELA 

A 
médica achou 
“que está aqui 
um trabalho 
colossal por 
parte das atrizes. 

O guarda-roupa foi muito 
bem conseguido, muito bem 

enquadrado para o tipo 
de peça que é. O facto de 
estar a ser acompanhada 
ao piano é um pormenor 
muito interessante e muito 
agradável, assim como o 
acordeão. E pronto, a Rita 
Ribeiro é a Rita Ribeiro e 
as outras atrizes também 
estão muito bem. O texto 
por vezes com a velocidade 
com que é falado é um 
pouco hermético, ou seja, 
quem não está muito atento 
perde parte, mas o texto é 
Bocage…”.

FERNANDO C

FERNANDO CORREIA

“E
steticamente 
perfeita, 
um texto 
magnífico 
e uma 

representação notável. 
Mais do que isso, o 

acompanhamento musical 
está a condizer não só com 
a época em que Bocage 
viveu como também se 
encadeia muito bem com 
o texto e, portanto, é um 
complemento do texto ou 
o texto é um complemento 
da música. E para quem 
conhece a história do 
Bocage, que foi um poeta 
extraordinário, é preciso 
dizer que todos os génios 
têm alguma coisa que não 
é muito comum e o Bocage, 
sendo um grande poeta, 
era um louco e todos os 
loucos naturalmente têm um 
lugar especial; nós fingimos 
que não entendemos mas 

é preciso entendê-los. 
Ele viveu numa época, no 
século XVIII, terrível da 
Inquisição, mas fundou a 
Nova Arcádia, foi maçon, 
era um homem de bons 
costumes e de maus 
costumes quando bebia 
uns copos (risos) e aquela 

verborreia dele tinha que 
ver naturalmente com a sua 
personalidade, ou seja, não 
tinha medo das palavras”, 
defende o jornalista.

MIGUEL RIBEIRO

P
rofissional da 
área de saúde 
oral, Miguel viu 
o espetáculo 
na companhia 

da mulher e das filhas e, 
no fim, expressou a sua 
opinião: “Gostei. Achei 
que conseguiu num curto 
espaço de tempo fazer 

uma perspetiva correta 
da vida de Bocage e, 
quanto a mim, podia se 
calhar ter um personagem 
masculino, mas também 
ficou bem assim. Quanto 
à linguagem, hoje em dia 
é importante desmistificar 
um pouco o poder das 

asneiras, dos palavrões 
e, de vez em quando, é 
bom ouvir assim umas 
asneiradas, sem problema 
nenhum. Achei o acordeão 
bem coordenado com o 
órgão, as roupas estavam 
bem escolhidas, com os 
apontamentos em vermelho 
a mostrarem algum erotismo 
quando era necessário e foi 
engraçado.”

RITA RIBEIRO

P
ara as câmaras da 
TV Almada, a atriz 
comentou que este 
“é um espetáculo 
divertido. Diz-se 

coisas sérias a rir, mas é um 
espetáculo que leva uma 
reflexão da vida”.
A meio da temporada na 
Casa do Artista, Rita Ribeiro 
mostrava-se agradada, 

A Rita Ribeiro 
é a Rita 
Ribeiro

Uma 
representação 
notável

De vez em quando, 
é bom ouvir assim 
umas asneiradas

Anabela Staiss Fernando Correia
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porque “tem sido uma 
crítica fantástica. Estou 
muito, muito satisfeita a 
nível artístico, com aquilo 
que tenho ouvido, com os 
comentários que também 
enaltecem muito a coragem 
que nós temos tido em fazer 
este espetáculo e estou 
muito satisfeita por isso. 
Quero mais público porque 
o teatro não existe sem o 
público, até porque este 
espetáculo é para continuar, 
é uma marca que quero que 
perdure… Em 2019 espera-
nos uma grande tarefa, 
que é fazer uma digressão 
por todo o País. Os 
Conselheiros da Visão têm 
estado sempre presentes 
em todos os meus sonhos 
e em todas estas aventuras 
em que me meto, com muito 
entusiasmo e com muita 
paixão, e eles estão sempre 
ao meu lado, vestem a 
camisola, são amigos, 
participam e ajudam-nos a 
concretizar estes sonhos”.

PEDRO SOARES

O 
Diretor 
Financeiro 
do Grupo 
também achou 
importante 

frisar, perante as câmaras 
da TV Almada, que “nós, 
os Conselheiros da Visão, 
pretendemos ser óticos 
de proximidade. Somos 
óticas que se envolvem 
mais com o cliente, fazemos 
um acompanhamento 
mais aproximado. Nesse 
sentido temos apoiado o 
teatro e a cultura, causas 
solidárias que são formas 
de o conseguirmos 
duma maneira mais real 
e dentro daquilo que é a 

nossa lógica de trabalho. 
Procuramos utilizar este 
tipo de eventos e temas, ao 
mesmo tempo que fazemos 
ação social; ajudamos 
essas áreas e conseguimos 

também transmitir para 
os nossos clientes uma 
mensagem de proximidade 
e de envolvimento, 
provocando neles uma 
imagem do Grupo 
Conselheiros da Visão como 
uma empresa integrada na 
sociedade”.

SANDRA JOSÉ

A 
autora, para 
além de ser 
uma excelente 
escritora, 
sobretudo 

de peças de teatro, 
precisamente por estar 
por demais habituada à 
representação na qualidade 

de atriz, é uma pessoa 
extremamente afável e 
comunicativa e dispôs-se 
prontamente a responder à 
“Saúde à Vista”.

Saúde à Vista: As 
expetativas eram elevadas, 
mas agora, passada esta 
temporada de espetáculos, 
não acha que até foram 
superadas? 
Sandra José: Foram 
sim. No início estávamos 
receosos pela forma como o 
público iria receber aquelas 
palavras, mas ficamos 

felizes por perceber que 
as entenderam e não as 
interpretaram pelo lado 
fútil com que tantas vezes 
olharam para Bocage.

R.S.V.: Acha que o público 
que conhece menos 
bem Bocage entende as 
mensagens da peça? 
SJ: A maior parte das 
pessoas que vêm ver o 
espetáculo não conhece 
a obra de Bocage e, se 
saem daqui felizes, é 
porque entenderam essa 
mensagem.

R.S.V.: Para si, autora, qual 
a principal mensagem que 
quis transmitir?
SJ: Tornei-me muito 
responsável pelo Bocage 
em todo este processo. 
Quando damos a alma por 
um trabalho deste género, 
e o assinamos, temos 
de ser muito genuínos e 

As verdades nuas 
e cruas não são 
para se dizer 
com paninhos 
quentes

O Grupo 
Conselheiros da 
Visão consegue 
transmitir uma 
mensagem de 
proximidade e de 
envolvimento

Este espetáculo é 
uma visão muito 
feminina de 
Bocage

Sofia Arruda Ada de Casto, Ana e Manuela Maria



a mensagem que quis 
transmitir foi a mesma que 
ele tentou passar enquanto 
esteve vivo. Acho que 
me tornei tutora destes 
poemas e do Homem ainda 
muito pouco conhecido 
pela grandeza que tinha. 
A minha mensagem é 
a mesma que a dele: a 
verdade de cada um!

R.S.V.: Há quem diga 
que falta um elemento 
masculino, nem que fosse 
a deambular pelo cenário, 
como se fora o fantasma 
de Bocage, ou até um 
retrato dele - qual a sua 
opinião?
SJ: Não sinto essa falta. 
Este espetáculo é uma visão 
muito feminina de Bocage 
e da sua visão e, a meu 
ver, a imagem masculina 
está permanentemente em 
cena pelas palavras que a 
descrevem. Bocage está 
lá em cada segundo e os 
“homens deste mundo” 
estão ali para ouvir e não 
para fazer.

R.S.V.: As pessoas 
interrogam-se sobre a 
dificuldade de dizer o 
texto, mas para si, autora, 
terá sido mais fácil? Qual 
a sua técnica? E é uma 
técnica que se aprende?
SJ: Dizer textos é 
sempre muito complexo, 
porque não se dizem 
apenas as palavras, mas 
também muitas intenções 
escondidas. O facto de 
ser autora facilita nessa 
leitura oculta das intenções, 
porque as conheço, mas 
dificulta por outro lado, 
pelas experiências com 
que as escrevi. É o Bocage 
que ali está, mas também 
é muito de mim. Talvez o 
segredo, depois, seja não 
haver segredo nenhum e 
deixar fluir o que tem de 
fluir. E “está tudo certo...”.

R.S.V.: Para quem está 
sempre a repreender as 
crianças para não dizerem 
asneiras, como explicar a 
verborreia do poeta?
SJ: A sociedade aprendeu 
que tinha de repreender as 

crianças para não dizerem 
asneiras, porque é uma 
cultura hipócrita. Sou de 
Chaves e sempre ouvi 
asneiras em casa desde 
que nasci. Sempre as disse 
e, isso, não fez de mim uma 
estouvada ou mal-educada. 
Mal-educada é a pessoa 
que não cumprimenta, 
que não agradece, que 
ignora, que humilha... Dizer 
asneiras é dizer mais umas 
palavras, como qualquer 
outra, e a intenção de quem 
as ouve é que mede e 
constrói o insulto de quem 
as disse. Nunca o contrário. 
As crianças devem saber 
que, como qualquer 
palavra, a palavra asneira 
também pode ofender como 
um estalo, se for usada com 
essa força. O meu avô dizia 
sempre aos amigos que 
não via de longa data, que 
tinham “cara de caralho” 
e eu sempre me ri disso. 
E, depois, é perceber que, 
para tudo, há equilíbrio. Se 
ensinarem às crianças o 
respeito pelos outros, não 
precisam de lhes ensinar 
quando usar as palavras.

No Facebook, os 
comentários eram 
todos a enaltecer 

o espetáculo, como, 
por exemplo, “as atrizes 
estão de parabéns”;  “A 
peça está excelente… 
adorei”; “uma peça 
para dar a conhecer 
Bocage” ou “o apoio 
que os Conselheiros da 
Visão dão aos nossos 
autores é de louvar”
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Numa sessão especialmente dedicada à causa que 
as opticas Conselheiros da Visão estão a desenvolver 
“PREVINA A CEGUEIRA CAUSADA PELA DIABETES..
OLHE POR SI” os seus clientes, amigos e convidados, 
no final da peça e com o intuito de esclarecer o público, 
o elenco de “BOCAge” juntou-se numa tertúlia em que o 
tema fulcral era o poeta, mas também a causa solidária das 
Opticas Conselheiros da Visão, que têm a atriz Rita Ribeiro 
como embaixadora, e que consiste no resgate de cães e 
seu treino pela Associação Pata D’Açúcar - Medical Dogs 
For Diabetics para o apoio aos portadores da diabetes.

Paula Marcelo, em declarações à TV Almada, comentou 
que “os Conselheiros da Visão ultimamente têm estado 
em todas e para nós, que precisamos que estas grandes 
empresas nos apoiem, é uma satisfação enorme haver 
amigos tão grandes do teatro e dos artistas”

Neste espetáculo Sandra José (autora do texto) 
enquadrou magistralmente o poema “A Água” de Bocage
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P r e v i n a  a  C e g u e i r a 
c a u s a d a

p e l a
D i a b e t e s !

A causa solidária desenvolvida pelas 
Ópticas Conselheiros da Visão, 
cumpriu o seu primeiro objectivo, 

com a conclusão do treino da cadela 
Retina, ministrado pela Associação Pata 
d’Açúcar

Fernando Almeida e Nuno Benedito Jorge Gabriel com a Mascote da Pata D'Açúcar
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A 
Pata d‘Açúcar, é 
uma associação 
sem fins 
lucrativos, criada 
em 2016, que 

realizou a sua 2.ª Gala no 
icónico Teatro Tivoli, em 
Lisboa, evento que foi 
apresentado por Jorge 
Gabriel, Joana Martins e 
Ricardo Carriço e teve a 
actuação de Rita Guerra, 
do duo Marisa Liz e Tiago 
Pais Dias, dos Amor Electro 
, do fadista Buba e de Diana 
Lucas, concorrente do 
programa “The Voice”, entre 
muitos outros,  foram ainda 
ilustres convidados, Paula 
Bobone, Joana Caçador, 
Ricardo (quem não se 
lembra daquele penalty 
defendido sem luvas no 
euro 2004) e da actriz 
Rita Ribeiro, embaixadora 
desta acção solidaria 
desenvolvida pelas ópticas 
Conselheiros da Visão, que 
têm como finalidade:
• A Prevenção da cegueira 
causada pela Diabetes;
• Realizar rastreios visuais 
e sensibilizar a população 
para a prevenção da 
diabetes, uma das maiores 
causa de cegueira no 
Mundo;
• A Concretização do 

resgate de cães;
• Angariar fundos, as 
ópticas conselheiros da 
visão por cada venda 
efectuada, reservam 
uma verba de forma a 
financiar o treino efectuado 
pela Associação Pata 
D'Açucar- Medical Dogs For 
Diabetics, para que este 
cães resgatados, possam 
auxiliar os portadores da 
Diabetes na detecção de 
hipoglicemias.

A Associação Pata 
D'Açucar- Medical Dogs 
For Diabetics têm como 
objectivo  impulsionar, 
promover, propor, proceder 
e auxiliar o treino de cães 
com vista à deteção 
antecipada de crises de 
hipoglicemia em pessoas 
com diabetes, é aqui 
que entram as ópticas 
conselheiros da visão, 

Célia Nunes e Ricardo Carriço

Direcção dos Conselheiros da visão 
com Presidente da Pata d´Açucar

Rita Ribeiro e Ricardo Carriço 
com os mimos da Retina

Rafael Silva e Rita Ribeiro

Rita Guerra



a oportunidade, 
corroborado pela 
embaixadora, Rita 
Ribeiro, “adoro 
cães e saber que 
podemos evitar 
alguns abandonos 
e que ainda podem 
ajudar alguém de 
forma tão especial, 
só pode ser um 
motivo de enorme 
alegria”

O conceito 
aproveita as 
capacidades 
olfactivas inatas 
e a capacidade 
final do cão, após 
o treino, para 
detectar e sinalizar 
baixas de glicemia, 
e reforça os laços 
entre o portador 
da diabetes e o 
cão, que muito 
mais do que uma 
companhia se 
torna um auxílio 
preventivo para 
a gestão dos 
níveis de glicose 
no sangue. 
Foram muitos os 
que assistiram 
ao excelente 
espectáculo e 
assim contribuíram 
para esta causa 
que tem por 
objetivo angariar 
fundos para 
continuar a 
financiar o treino de 
cães resgatados 
para a detecção de 
hipoglicémias em 
diabéticos de tipo 1 
e também financiar 
a reabilitação da 
nova sede da 
associação.

nas palavras dos seus 
responsáveis, “ sabendo 
que a diabetes é uma 
das maiores causas de 
cegueira do mundo e que 
o abandono de cães é 
um flagelo, juntamos a 
nossa especialização em 
saude visual na prevenção 
e também  apoiando o 

resgate de cães existentes 
nos canis, que após o treino 
efectuado pela pata de 
Açucar, serão atribuídos 
a um tutor portador da 
diabetes, para que o auxilie 
na detecção precoce de 
hipoglicemia”  e foi isso 
mesmo que aconteceu 

nesta gala, momento solene 
de atribuição de tutores 
destes cães resgatados, 
nomeadamente a Retina, 
que têm como Madrinha 
a “ Tia Maya” que dizia 
em entrevista aquando 
do baptismo, na forma 
bem humorada que a 
caracteriza, “ ser Tia é 

uma coisa, ser Madrinha 
é outra de muito maior 
responsabilidade” ouvimos 
ainda o responsável 
do grupo referir  “ter  
enquanto Presidente do 
Grupo, muito orgulho 
pela acção estar a ser um 
sucesso” agradecendo 
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Fly4us

Marisa Liz
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O MAIS AVANÇADO TRATAMENTO ANTIRREFLEXO
COM EFEITO INVISÍVEL

Deixe que 
brilhe o 

seu olhar
E não 
as suas 
lentes
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O "Lagar de S. Vicente" 
em Telheiras foi o palco 
do desfile Summer 
Collection 2019.

INSPIRAFUROR
apresenta:

“PÁSSAROS 
DO PARAÍSO”

A
s colecções 
inspiradas 
na natureza, 
com cores 
vivas, frescas, 

confortáveis e muito 
elegantes a que o criador 
deu o nome de “PÁSSAROS 

DO PARAÍSO”, encantou e 
à medida que as elegantes 
modelos, de varias idades, 
desfilavam as propostas 
da Casa Inspirafuror By 
António Coelho, era notória 
a forma como a assistência 
se deleitava com a 

António Coelho  e Sandra Figueiredo

Antonio Coelho e Carlos Madail
são longamente aplaudidos
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dualidade entre o arrojo e 
a simplicidade das linhas, 
tudo isto num ambiente 
intimista, mas muito 
dinâmico a que não faltou o 
som do DJ Divenitto. 

Os anfitriões do evento, 
António Coelho e Carlos 
Madail, foram longamente 
aplaudidos e após os 
agradecimentos habituais 
foi servido aos convidados, 
que esgotaram como muita 
antecedência o espaço 
disponível, um Cocktail com 
o cunho da muito simpatia 
e competente Cristina 
Pinto, com a qualidade 
que o Pateo de Cascais 
já nos habituou. Mas este 
fim de tarde ainda nos 
reservava mais surpresas. 
Na persecução das suas 

actividades solidárias, a 
Casa INSPIRAFUROR, 
(que também apoiou a VI 
Gala Solidaria Conselheiros 
da Visão), organizou em 
parceria com a “ UpMusic 
Talents” um Jantar e noite 
de Fados Solidaria que 
teve como beneficiaria a 
Associação “ AJUDA DE 
MÃE”, que têm Graciete 
Ferro, uma das suas 
principais mentoras, sempre 
incansável no trabalho 
desenvolvido em prol da 
referida associação.

A noite, foi de partilha, de 
amizade e de solidariedade 
e todos se sentiram felizes 
por poder apoiar a “ AJUDA 
DE MÃE”, e ainda usufruir 
de uma noite espectacular, 

com boa comida, um 
momento musical com 
Luísa Mirpuri acompanhada 
ao piano por Pedro Baião 
e fado interpretada pela 
grande voz de António Pinto 
Basto.

Venham mais “pássaros do 
paraíso ”, muitos parabéns.

António Pinto Basto
Miguel Estulano, Nanda Martins 

e Ricardo Dinis

Os anfitreões Carlos Madail e António Coelho, rodeados de beleza

João Serra, Ana Bela, António Pinto Basto e 
Ana Fernandes Olga sousa, Graciete Ferro e Lidia Praça Paula Gonçalves e Paulo Pinto

António Coelho, Rafael Silva, 
Alexandra Maciel e Carlos Madail



M
a

rc
a

 e
xc

lu
si

va
 Ó

p
ti

c
a

s 
C

o
n

se
lh

e
ir

o
s 

d
a

 V
is

ã
o

. 
O

c
e

a
n

 P
a

c
íf

ic
o

 1
5

 c
0

9



SAÚDE À VISTA

131

N
o dia 15 Junho 
na Quinta do 
Falcão em Tomar, 
realizou-se mais 
uma edição 

do Remember Pim Pim, 
organizado pela Superfly 
- Produção de Eventos 
(emg@netsapo.pt) Num 

espaço novo, as músicas 
dos anos 80 voltaram a 
fazer sucesso e animaram 
todos quantos por lá 
passaram. A Óptica Barreto, 
Lda, mais uma vez esteve 
presente, num evento anual 
que reúne várias gerações 
através da música e do 

convívio.
Queremos deixar aqui 
o nosso agradecimento 
à organização, ao staff,  
ao pessoal que montou 
e desmontou tudo e à 
NightShoot que gentilmente 
nos cedeu estas imagens.

Fica um agradecimento 
muito especial a todas as 
pessoas que estiveram 
presentes, pois sem elas, 
nada disto seria possível.

Bem hajam

Remember Pim Pim
com o patrocínio da Óptica Conselheiros da Visão de Tomar:

Óptica Barreto 
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LANÇAMENTO 
DE “VERSO E 
REVERSO DOS 
DIAS” de João Nuno Baptista 

e Ricardo Miguel

COM O APOIO DOS
CONSELHEIROS DA VISÃO

F
oi no espaço da Galeria Raul Solnado – 
Casa do Artista que os autores do livro 
reuniram familiares, colegas e amigos 
para darem a conhecer a sua mais 
recente obra conjunta – o livro “Verso e 

Reverso dos Dias”. Uma leitura de sentimentos, 
despretensiosa, mas que fará em muitos 
momentos certamente refletir quem se der ao 
prazer de tomar contacto com ela.

D
esde cedo 
ligados à cultura, 
até porque 
ambos são 
professores, 

João e Ricardo nutrem o 
gosto comum pelo teatro 
e pela escrita. Pessoas 
de muito fácil trato, 
rapidamente angariam 
amigos e por isso a sala 
estava repleta de quem 
por eles alenta um carinho 
especial, entre eles Ada 
de Castro, Anita Guerreiro, 
António Calvário, Natalina 
José, Carlos Dionísio, 
Maria Mendes, Sara Inês, 
Marcelo Rebelo da Costa, 
Milou Amaral, Deolinda 
Martim, Isabel Damatta, 
Lucia Daires, Nélson Souza, 
Gonçalo Brandão, Cristina 
Moita, Sérgio Claudino, 
Paula Delgado.

Como diz Laurinda Alves 
n’”Um Olhar Sobre o 
Livro…”… “Felizmente 
há o João Nuno Baptista 
e o Ricardo Miguel, que 
olham e veem. Que tocam 
e se deixam tocar pelos 
que passam e pelos que 
ficam.”…

No início do evento, o amigo 
que os apresentou há cinco 
anos, Marcelo, cantou 

três fados para gáudio 
dos presentes. Depois, 
Ricardo começou por 
agradecer todos os apoios, 
nomeadamente à Casa do 
Artista, aos Conselheiros 
da Visão e à editora 
Chiado, e apresentou 
as duas pessoas que 
juntamente com ele e João 
faziam parte da mesa 
de oradores. Deolinda 
Martim e Milou Amaral, 
com percursos diferentes, 
mas que completam o 
leque de atividades dos 
dois. “Deolinda mais 
ligada a causas sociais, 
à cidadania, enquanto 
dirigente sindical, enquanto 
vereadora, autarca, mulher 
com uma exposição 
pública e política em favor 
das causas comuns dos 
cidadãos. Milou mais ligada 
às artes e à parte cultural 
e que nós entendemos 
que eram as pessoas 
ideais para fazerem esta 
apresentação do nosso 
livro”. E foi quem iniciou 
esta intervenção falando 
sobre Ricardo. “Cruzámo-
nos há já uns bons anos e 
foi um momento feliz. É um 
bom ser humano de quem 
gosto muito e que não me 
importava nada que fosse 
meu filho…” e está tudo João Nuno Baptista e Ricardo Miguel
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comanda a vida…”

Ricardo ainda interveio para 
dizer que a mensagem 
que está por detrás 
deste projeto que não se 
concretizou no imediato 
“é que muitas vezes os 
nossos sonhos parecem 
difíceis e têm revezes, não 
é tão depressa quanto nós 
queríamos e nem sempre 
as coisas correm de feição, 
mas quando acreditamos 
nas coisas não devemos 

baixar os braços e devemos 
ir encontrando o jogo de 
cintura suficiente para 
ir adiando sem desistir 
nunca dos nossos sonhos”, 
revelando-se assim 
ambos bons exemplos de 
persistência e obstinação 
de quem quer muito realizar 
e partilhar algo importante 
para si e para os outros.

A irmã de João também 
leu um trecho do livro para 
abrir o apetite da leitura 
aos presentes e, no fim, os 
autógrafos não se fizeram 
esperar.

“Saúde à Vista” falou com 
ambos e aqui deixa o 
registo de um dos dias mais 
especiais para quem gosta 
de partilhar com os outros 
um pouco de si.

dito! Coube a Deolinda falar 
sobre o João “por quem 
tenho um carinho muito 
grande. Conhecemo-nos 
nas lides profissionais. 
Era um professor muito 
jovem cheio de sonhos, 
com uma postura perante 
a profissão que me deixou 
perfeitamente rendida. Bom 
profissional, eticamente 
muito correto e com valores 
bastante transversais ao 
que considero que deve 
ser um professor”… e os 

elogios vão num crescendo 
assim “como a nossa 
amizade, que tem florescido 
e continuado”... “Nós 
partilhamos muita coisa 
com olhares diferentes na 
essência da vida e este 
livro mostra muito isso. O 
que interessa é aquilo que 
as pessoas nos dão a nós e 
aquilo que nós damos aos 
outros...” “Neste espaço 
só me lembro das palavras 
de Raul Sonado – ‘façam o 
favor de ser felizes’. Acho 

que esse é o grande desafio 
que temos perante a vida…” 
E acabou a sua intervenção 
lendo um trecho do livro.

João também agradeceu 
todos os apoios recebidos 
para a efetivação da obra 
e ao Ricardo por serem 
também agora parceiros 
na aventura da escrita. “Na 
minha conceção da vida 
há três tipos de pessoas: 
as que querem muito 
fazer alguma coisa mas 

não fazem, há as que não 
querem e vivem bem assim, 
com toda a legitimidade 
para o fazer, e depois há as 
que querem e tudo fazem 
acontecer. Sem qualquer 
tipo de desprimor e sem 
qualquer tipo de elogio de 
forma excessiva, acho que 
quer eu quer o Ricardo nos 
encaixamos neste tipo de 
pessoas. 

Queremos, sonhamos e 
fazemos acontecer…” 
“Não se trata de um livro 
de histórias reais… trata-
se de um livro de histórias 
que foram escritas com 
base em pensamentos, em 
situações vividas, trata-se 
também de um livro que fala 
sobre a alegria, a tristeza, 
as dúvidas, essencialmente 
fala sobre os sentimentos. 
Acho que é isso que 

Isabel Damatta, Natalina José,  Manuel Inês, 
Gonçalo Brandão e Sara Inês.Ricardo Miguel e António Calvário
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S
obre a origem 
do livro, Ricardo 
conta que “o 
João Nuno já 
há muitos anos 

que escreve livros e desta 
vez desafiei-o a escrever 
este livro em conjunto. Da 
mesma maneira que eu há 
muitos anos fazia teatro e 
há um tempo ele desafiou-
me para fazer uma peça 
em conjunto e, portanto, 
digamos que trocamos 
aqui os papéis. É uma 
compilação de textos que 
já tínhamos alguns escritos, 
outros que escrevemos 
agora de propósito para 
este livro. Procurámos dar 
uma coesão entre o que 
ele escreveu e o que eu 
escrevi”.

Quanto à temática, “nós 
falamos de sentimentos, 
de emoções. É um livro, 
como eu costumo dizer, 
para desestressar, de leitura 
fácil, para um final de dia, 
para o metro, para a praia, 
antes de dormir, porque são 
pequenos textos. Portanto, 
pode ler um texto hoje, outro 
amanhã, porque não perde 
o fio à meada, digamos 
assim. São pensamentos, 
reflexões sobre a vida, 
sobre emoções, sobre o 

coração, sobre o tratamento 
das pessoas de mais idade, 
sobre valores, sobretudo. É 
um livro de valores”.

A conjugação dos textos 
dos dois escritores 
surge naturalmente. “O 
curioso é que quando 
nós começámos a fazer 
a montagem do livro, os 
textos foram encaixando 
numa sequência como se 
já tivesse predestinado 
para ser junto. E nunca 
escrevemos nada em 
conjunto, escrevemos tudo 
em separado. Quem lê o 
livro não percebe o que é 
de um e o que é do outro, 
conseguimos juntar tudo e 
penso que faz sentido.

Esta amizade de cinco 
anos teve origem num 
“amigo comum, o Marcelo, 
que está cá para cantar. Foi 
ele quem nos apresentou e 
daí temos vindo a participar 
nos espetáculos que temos 
feito e agora nesta nova 
aventura”. Ricardo espera 
que seja “uma aventura 
para continuar”, até 
porque “era interessante, 
e no outro dia já falámos 
sobre isso, fazer algo que 
pudesse depois vir a ser 
representado. Era giro 
fazer uma peça que depois 
fosse representada – é um 
projeto. Este livro já está 
pronto há muito tempo, 
depois tivemos de parar 
porque é um investimento 
grande e só agora é que 
se reuniram as condições 
para o editar. Agora já não 
é nosso, agora é vosso”. E 
nós agradecemos a dádiva.

RICARDO 
MIGUEL

É um livro 
de valores
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JOÃO NUNO 
BAPTISTA É um livro de 

sentimentos

O 
projeto 
aconteceu 
porque “nós 
costumamos 
dizer na 

brincadeira que o Ricardo 
levou-me para o teatro e eu 
acabei por trazê-lo para a 
escrita. É um pouco a nossa 
filosofia, digamos assim. 
Mas foi mais um projeto de 
parceria. Gostamos muito 
de escrever e achámos que 
em determinado momento 

fazia sentido editarmos 
este livro. E foi assim que 
surgiu”.

Não é a primeira vez 
que este professor do 
primeiro ciclo se dedica 
à escrita. “Já editei um 
livro, ‘Peças Soltas’, já 
editei uma coleção infantil 
juntamente com uma amiga 
e agora surgiu esta ideia, 
que era um livro que já 
queríamos fazer há algum 

tempo. Ou seja, um livro 
leve, para adultos, mas 
que fala um pouco sobre 
momentos por que todos 
passamos na vida. É um 
livro de sentimentos: há 
alegria, tristeza, nostalgia.” 
A intenção é continuar 
a escrever. “Creio que a 
escrita é um projeto para 
continuar e esta parceria 
com o Ricardo felizmente 
tem corrido muito bem, quer 
no teatro quer agora nesta 

parte da edição do livro.”

Pôr uma peça no papel não 
está descartado. “Qualquer 
dia (risos). É um projeto 
muito ambicioso, que exige 
uma série de diretrizes, mas 
quem sabe? A vida vai-se 
encarregando de certos 
desafios. É deixar fluir um 
pouco.”
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CONSELHEIROS DA VISÃO APOIAM:

“VOLT’A PORTUGAL 
EM REVISTA”

E O PAÍS AGRADECE

A 
dupla de produtores que anda 
por este País fora a ressuscitar a 
revista à portuguesa, depois de 
“Olh’á Florbela!” e “Que Grande 
Caldeirada!”, com a bem-querida 

Florbela Queirós, agarrou em dois nomes 
famosos do nosso panorama artístico, Natalina 
José e António Calvário, e pô-los no palco para 
a “Volt’a a Portugal em Revista”. 
O público de norte a sul do País, Madeira 
incluída, tem aderido incondicionalmente a 
este espetáculo e tem-no transformado num 
sucesso, para o qual muito tem contribuído o 
apoio dos Conselheiros da Visão. E é também 
por isto que Ricardo Miguel e João Baptista 
continuam a apostar em dar vida a um género 
de representação teatral que se não morreu, 
estava moribunda, e vão buscar atores e 
cantores que tiveram muito êxito no tempo em 
que o público acorria aos teatros do Parque 
Mayer para os aplaudir.
O que é facto é que continuam a ser 
ovacionados de pé no final de cada sessão, 
agora a contracenarem com colegas mais 
novos, como por exemplo, no caso destas 
revistas, com Sara Inês e Raquel Caneca, duas 
jovens atrizes cheias da garra que este género 
de representação requer.
“Saúde à Vista” ouviu um pouco das histórias 
dos protagonistas que passam a vida a 
entreter os outros.

Natalina José
Saúde à Vista: Quando se 
apercebeu que a carreira 
artística seria a sua 
profissão?
Natalina José: 
Sinceramente não me 
apercebi, meteram-me nisto 
(risos). Houve um concurso 
nos anos 59, 60 para uma 
revista que se chamava 
“Rádio e Televisão”? e 
queriam novos talentos. 
Como há hoje os concursos 
de talentos na televisão, 
naquela altura fazia-se para 
a revista. Eu trabalhava 
num escritório em Cascais 
e os meus colegas como 

eu andava sempre a cantar 
nas festas, nas romarias, 
nos batizados, inscreveram-

me, sem eu saber. Fui e 
ganhei. Um dos prémios 
era gravar uma faixa 
com 78 rotações. Depois 
convidaram-me para fazer 
uma série para a televisão 
chamada “Romance na 
Serra”. 

R.S.V.: Com que idade?
N.J: Tinha eu 20, 21 anos.

R.S.V.: Uma carreira que já 
vai longa…
N.J: De 60 anos.

R.S.V.: Teve o apoio da 
família?

N.J: Não toda. A minha mãe 
não achou muita graça. O 
meu pai já não vivia com a 

"Toda a ajuda
é bem-vinda"
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minha mãe, portanto, não 
tinha opinião. Mas o resto 
da família gostava. Por fim, 
a minha mãe acabou por 
gostar e tinha muito orgulho, 
o que para mim foi ótimo.

R.S.V.: Onde se sente mais 
à vontade a representar: 
no cinema, na televisão ou 
no teatro? 
N.J: O que menos gosto é 
talvez o cinema. Não é o 
à-vontade, é que é muito 
repetitivo. Temos de gravar 
a mesma cena de trás para 
a frente, para cima, para 
baixo, para o lado… umas 
poucas de vezes e é muito 

mais cansativo, pelo menos 
para o meu feitio religioso 
(risos). Gosto muito de 
televisão e de teatro. No 
teatro temos o público à 
frente; a televisão trabalha 
como uma máquina e 
não temos a reação dos 
espetadores.

R.S.V.: Entre drama e 
comédia, qual dos géneros 
prefere representar?
N.J: Eu gostava ainda 
de fazer um drama, mas 
acham-me com cara de 
palhaça (risos) e só me 
convidam para coisas 
cómicas. Mas gostava de 
experimentar uma coisa 
mais dramática.

R.S.V.: O que sente 
quando sobe ao palco?
N.J: É um sentimento 
inexplicável, principalmente 
por quem ama aquilo que 
faz, que gosta do público e 
sabe que tem que respeitar 
o público. Portanto é um 
misto de alegria e de medo 
até, porque o público 
merece todo o respeito e 
merece que a gente lhe dê 
tudo aquilo que temos e eu 
procuro fazer isso sempre, 
mas há dias que custa mais 
do que outros. 

R.S.V.: Gosta de 
contracenar com colegas 

mais novos?
N.J: Gosto e, por exemplo, 
este grupo onde estou 
agora são pessoas 
fantásticas, como atores 
que já são e com a 
responsabilidade que já 
têm, com a vontade de 
aprender, com a humildade 
de receberem conselhos, 
porque não são todos, há 
muitos que têm a mania 
que já sabem tudo e depois 
não sabem nada. Não há 
muita humildade, há muita 
gente nova, até com valor, 
mas que não tem humildade 
e isso para mim já não é 
muito bom. Tanto que há 
uns que aparecem com 
grande estrondo e depois 
nunca mais se ouve falar 

neles. Mas há muita gente 
nova a aparecer com muito 
valor. Eu digo sempre: 
aprender até morrer e eu 
aprendo com os miúdos e 
os mais novos aprendem 
muito comigo, eles vão 
buscar coisas e inventam 
coisas que são boas e eu 
aproveito.

R.S.V.: Sente-se de certa 
maneira gratificada 
quando ouve as palmas 
do público?
N.J: Ah claro! Isso é o 
melhor que nos pode 
acontecer e temos tido um 
público fantástico neste 

espetáculo que estamos 
a fazer. Tem sido muito 
gratificante. Ainda agora 
no Montijo foi uma coisa 
fantástica. O carinho 
com que nos recebem é 
impressionante. Ficamos 
sensibilizados até à lágrima, 
quase.

R.S.V.: O que acha do 
apoio que os Conselheiros 
da Visão prestam à cultura 
e nomeadamente ao 
teatro?
N.J: Se houvesse muitos 
assim, era ótimo.  Se toda a 
gente desse uma ajudinha 
como os Conselheiros dão, 
para nós era ótimo. Porque 
isto vive-se da bilheteira e 
precisa-se de apoio, porque 

para além da bilheteira, 
para o nosso sustento, 
chamemos-lhe assim, há 
despesas de deslocação, 
de montagem, de guarda-
roupa, há muita despesa 
que envolve as digressões. 
Tudo o que seja para ajudar 
é ótimo para se poder 
continuar, porque se não se 
conseguir este espetáculo 
vai morrendo. Temos que 
lutar para que as coisas 
resultem e precisamos de 
ajuda e toda a ajuda é bem-
vinda.

R.S.V.: Cuida da sua 
visão? 

N.J: Não cuido nada. Sou 
tão calona nesse aspeto. 
Só quando troveja é que me 
lembro de Santa Bárbara 
(risos).

R.S.V.: Usa óculos? 
N.J: Para ver ao perto e 
óculos de sol. E tinha uns 
para conduzir à noite, 
porque sofria um pouco 
com o encadeamento dos 
outros carros, mas já caíram 
em desuso…

R.S.V.: Então está na altura 
de rever essa situação…
N.J: Pois, mas o tempo é 
curto…
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António 
Calvário

R.S.V.: Quando começou a 
cantar?
António Calvário: Já lá vão 
tão poucos anos… (risos). 
Comecei a cantar com 
15 anos, tenho 80… é só 
fazer as contas, porque 
desde aí nunca mais 
parei.

R.S.V.: Como foi o 
despertar para as 
cantigas?
A.C: Eu já estava ligado 
à música porque estava 
a aprender piano, desde 
os sete anos, mas nunca 
pensei ser cantor. Isso 
aconteceu precisamente 
numa daquelas festas 
do colégio, no Algarve, 
em Portimão. O reitor 
indigitou-me para cantar. 
Eu era muito tímido e 
naquela altura os reitores 
impunham respeito; 
quando abriam os olhos 
todos nós tremíamos… 
Fiquei aterrado e contei 
à minha professora de 
piano o que se tinha 
passado com o reitor. 
Ela perguntou-me se eu 
não tinha desmentido, 
se já tinha cantado alguma 
vez e respondi-lhe que 

nunca tinha cantado, nem 
sequer em casa. Ela fez-
me um exercício vocal e 
ficou muito admirada com 

o timbre da minha voz e 
com a afinação. Disse-me 

para desfazer o engano, 
que tinha uma voz ótima, 
que me ia preparar e que 
eu ia mesmo cantar. Assim 

nasceu e renasceu o gosto 
pelo canto. A partir dessa 

altura comecei a repartir 
as aulas de piano com 
as aulas de canto, com 
exercícios vocais, para 

ajudar a desenvolver 
mais a voz. Comecei a 
entusiasmar-me, foi um 
despertar para uma coisa 
que eu desconhecia e 
acabou por prevalecer 
o canto acima do piano, 
acima do curso que 
estava previsto tirar e não 
tirei e cá estou até hoje.

R.S.V.: Os seus pais 
aceitaram bem a sua 
carreira profissional?
A.C: Ao princípio não 
e foi muito complicado 
(risos). Até porque 
quando resolveram vir 
de Moçambique – onde 
nasci – para o Continente 
foi precisamente para que 
continuasse a estudar e 
tirasse um curso superior, 
que em África era muito 
complicado naquela 
altura e, ainda por cima, 
nós vivíamos no interior. 
Eu já vinha com um 
certo atraso escolar. Os 
meus pais desfizeram-

se de tudo quanto tinham 
em África e vieram para 

“Sinto-me 
muito grato 
por todo este 
apoio dos 
Conselheiros 
da Visão” 
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o Algarve, onde continuei 
a estudar. Simplesmente 
aconteceu esta história 
do canto e, de repente, 
tornei-me muito conhecido. 
Nessa altura andava no 
Colégio Académico, nos 
Anjos, em Lisboa, aonde 
ainda cheguei ao sétimo 
ano. Atirei a moeda ao ar 
para escolher se havia de 
continuar a estudar ou se 
enveredava pelas canções. 
As duas coisas é que não, 
porque já estava com muito 
trabalho. Tinha-me tornado 
muito conhecido de repente 
com uma canção chamada 
“O Regresso”, que foi um 
sucesso estrondoso e então 
é que não parei mesmo. 
Atrás disto tudo veio o teatro 
e os meus pais acabaram 
por aceitar. Mas houve 
uma altura em que não 
estava preparado para essa 
popularidade toda, que 
também traz inconvenientes 
– era insultado pelas 
pessoas que eram contra 
mim, especialmente 
pelos rapazes que tinham 
namoricos e uma grande 
ciumeira das namoradas. 
Eu não estava habituado a 
esses tratos e pensei em 
deixar de cantar. Fui ao 
encontro dos meus pais ao 
Algarve, que de imediato 
me demoveram, dizendo 
para continuar com a 
carreira que tinha escolhido, 
porque estava bem lançado 
e deram-me todo o apoio. 
Disseram-me para aguentar 
os insultos porque isso só 
acontece aos famosos. 
Atualmente isso já não 
acontece, claro! (risos), 
quero é que me deixem 
continuar a trabalhar até 
poder e deixem-me fazer 
aquilo que eu sei fazer.

R.S.V.: Tem sido uma 
carreira longa e recheada 
porque fez de tudo um 
pouco: cinema, teatro de 
vários géneros, revista… o 
que prefere?
A.C: Gosto de tudo um 
pouco, porque cada um tem 
características diferentes. 
Gosto muito de fazer 
cinema, mas também adoro 
o teatro, especialmente o 

teatro de revista, que foi o 
que mais fiz, mas também 
fiz operetas, comédias 
musicais, teatro infantil. 
Dentro da representação fiz 
de tudo um pouco e cada 
coisa tem o seu encanto. 
A televisão é diferente mas 
também tem o seu encanto, 
assim como a rádio e gosto 
de tudo isso.

R.S.V.: Teve sempre 
trabalho ou houve alguma 
época em que esteve mais 
afastado?

A.C: Afastado, afastado, 
nunca estive. O que 
acontece é que talvez 
houvesse menos informação 
e manos divulgação. 
Isso aconteceu mais 
naquele período a seguir 
à Revolução, em que de 
facto o que predominava 
na altura, além da política 
assanhada, era a canção 
de intervenção. De maneira 
que aquilo que fazia foi 
posto um pouco de parte. 
Mas continuei a cantar em 
cabarés, acima de tudo 
e esse foi o meu refúgio. 

Tinha era que me sujeitar a 
que me pagassem aquilo 
que quisessem. Sempre 
vivi da minha profissão até 
hoje, mas naquela altura 
como sabiam que não 
tinha fonte de rendimento 
onde costumava ser 
remunerado exploravam 
a minha situação, mas 
que importa, sempre 
ganhava algum dinheiro... 
Depois as coisas foram 
melhorando, politicamente 
foram arrumando a casa 
e, quando sou convidado 

para ir para o teatro de 
revista, em 1978, aceitei 
e com tanta sorte que o 
grande sucesso musical 
dessa revista foi “Mocidade, 
Mocidade”, que atravessa 
os tempos todos até hoje e 
que é um dos meus maiores 
sucessos de interpretação. 
Foi outra vez um revirar e 
novamente um aceitar de 
tudo aquilo que se fazia 
antigamente.

R.S.V.: Também participou 
em vários festivais?
A.C: Sim, sim. 

R.S.V.: E tem uma carreira 
internacional?
A.C: Também participei 
em vários festivais 
internacionais. Estou a 
lembrar-me de um dos 
mais importantes, para 
além da Eurovisão, como 
toda a gente sabe. Os 
outros também foram 
divulgados mas não tanto 
como deveriam ter sido. 
Estive no primeiro festival 
da canção latina no mundo, 
realizado no México, com 

todos os países da América 
Latina e também dos países 
latinos da Europa. Tive a 
sorte de passar à final de 
uma das etapas, como 
primeiro classificado, para 
poder participar na final. 
Depois na fase final ganho a 
medalha de ouro, ganhando 
o festival como primeiro 
europeu e o quarto lugar 
mundial, o que foi muito 
bom.

R.S.V.: A cantar em 
Português?
A.C: Sim mas dirigido pelo 
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grande maestro estrangeiro 
Franco Purcell, que ficou 
encantado com a canção 
e com o arranjo de um 
maestro português e assim 
“A Canção da Juventude” 
foi um grande sucesso.

R.S.V.: E cá está outra vez 
na revista. Como surgiu o 
convite?
A.C: Esta produtora com 
que estou a trabalhar já 
me tinha convidado há três 
anos e até já tinha feito uma 
digressão com eles mas não 
tão longa como esta está 
a ser. Estreámos no dia 7 
de dezembro, no Teatro Gil 
Vicente, em Cascais. Temos 
espetáculos marcados até 
ao fim deste ano e já temos 
espetáculos marcados para 
2020. Prevê-se que a “Volt’a 
a Portugal em Revista” 
vá estar em cena durante 
cerca de dois anos.

R.S.V.: Gosta de 
contracenar com a parte 
mais jovem do elenco?
A.C: Sim e é importante esta 
junção de artistas com mais 
tarimba com gente nova, 
porque eles aprendem 
connosco mas nós também 
aprendemos com eles. 
Este é um grupo fantástico. 
Todos nós nos damos 
muitíssimo bem e eu tenho 
a grande felicidade de estar 
a trabalhar também com a 
Natalina José, com quem 
já trabalhei diversas vezes 
antigamente e com quem 
me dei sempre muitíssimo 
bem e com estes novos 
então nem tenho nada a 
dizer. Eles apaparicam-nos 
imenso – as atrizes Sara 
Inês e Raquel Caneca e os 
produtores Ricardo Miguel 
e João Baptista. São peças 
importantes porque a revista 
não poderia ser feita só por 
mim e pela Natalina.

R.S.V.: O que sente 
quando pisa o palco?
A.C: Antes de entrar sou 
uma pilha de nervos, 
mais do que quando era 
novo. A responsabilidade 
há sempre, mas quantos 
mais anos passam as 
pessoas vão ficando 

mais atentas ao nosso 
trabalho. À medida que 
vamos tendo mais idade 
não nos perdoam falhas 
nenhumas, no meu caso 
uma falha vocal. Criticam 
que com a idade já não 
se é o mesmo e, portanto, 
há essa preocupação. Por 
isso, tem de se fazer todos 
os possíveis para que tudo 
corra bem, para que as 
pessoas não possam fazer 
esse tipo de crítica. Mas 
depois de entrar em cena 
e, felizmente, sou sempre 
muito bem recebido pelo 
público, grande parte 
dos nervos dissipam-se 
logo e, quando começo 
a cantar e vejo que as 
coisas estão a correr bem, 
melhor ainda me sinto e, 
quando o público começa 
a cantar comigo, então fico 
completamente à vontade. 
No final do espetáculo as 
pessoas deliram, de pé, a 
aplaudir.

R.S.V.: O que faz para 
manter o vigor da sua 
voz?
A.C: Continuo desde os 
meus 15 anos a ter aulas, 
que já não chamo aulas de 
canto, porque essas é para 
aprender. Neste momento 
o que faço e de há uns 
anos para cá são aulas 
de manutenção de voz, 
para poder cantar até mais 
tarde. Por isso estou com 
os meus 80 anos a cantar. 
Aliás os cantores de ópera 
fazem o mesmo. É um erro 
as pessoas dizerem que 
não precisam de exercitar a 
voz. As cordas vocais são 
um músculo que tem de ser 
trabalhado.

R.S.V.: Que outros 
cuidados tem: não fuma, 
não bebe…
A.C: Não, fui um jovem 
como todos os outros 
(risos)… um pouco rebelde 
também, mas nada por 
aí além. Fumei, bebi, 
diverti-me imenso, fazia 
noitadas, enfim, aquilo que 
os jovens fazem. Só que 
a partir dos 50 pus um 
travão voluntariamente, 
porque estava a sentir que 
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tinha uma vida com muitos 
excessos de noitadas e 
fazendo tudo aquilo que 
os jovens fazem (risos) e 
achei que era altura de 
parar para poder continuar 
com a minha profissão e 
poder estar bem de saúde. 
Todos os anos faço check-
up e quando fiz aos 50 ia 
com algum receio de ter 
problemas no fígado, nos 
pulmões e de o médico 
me dar uma desanda e ter 
de cortar com tudo. Mas 
qual não é o meu espanto 
quando o médico depois 
de analisar os exames me 
diz que está tudo bem. 
Tinha feito uma jura a mim 
próprio que quando saísse 
do consultório não pegaria 
mais num cigarro, já lá vão 
30 anos, nunca mais nem 
sequer a brincar. Foi difícil, 
mas achei que era muito 
mais importante a saúde, o 
meu aspeto rejuvenescido. 
Tenho fotografias tiradas 
nessa altura em que estou 
mais velho do que agora. O 
tabaco é um grande inimigo 
da pele, fica-se com uma 
pigmentação acinzentada e 
baça, dos dentes…

R.S.V.: Mas está com um 
aspeto excelente…
A.C: Faço todos os 
possíveis. Comecei 
a enveredar por uma 
alimentação mais saudável 
e isso tem ajudado imenso, 
assim como o exercício 
físico.

R.S.V.: Quando 
começaram os seus 
problemas de visão?
A.C: Desde criança, acho 
que desde que nasci, só 
deram por isso quando 
entrei na escola. Assim, 
a partir dos sete anos 
comecei a usar óculos. 
Também tenho tido muito 
cuidado e o problema não 
se tem agravado muito.

R.S.V.: Quando travou 
conhecimento com os 
Conselheiros da Visão?
A.C: Desde que vim morar 
para esta banda (Charneca 
da Caparica). Passaram a 
ser os meus consultores, 
e da minha família, em 
tudo o que se relaciona 
com óculos e a partir daí 
estabelecemos uma relação 

de amizade para a vida.

R.S.V.: O que acha da 
responsabilidade social 
deste grupo de óticos e 
do apoio que prestam à 
cultura e nomeadamente 
ao teatro?
A.C: É fantástico, é 
formidável. Sejam bem-
vindos, porque, acima de 
tudo, são pessoas que 
apoiam o teatro e acho 
que é uma mais-valia para 
todos nós. Sinto-me muito 
grato por todo este apoio 
dos Conselheiros da Visão 
a quem patrocinam. E nós 
procuramos retribuir da 
melhor forma, do melhor 
que podemos fazer e com 
gratidão por todo esse 
apoio.

"A partir 
dos 7 
anos 
comecei 
a usar 
óculos"
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R
afael Claro da 
Silva referiu 
que “como é do 
conhecimento 
geral, o Fernando 

Oculista integra o grupo 
Conselheiros da Visão, que 
inserido na sua política de 
responsabilidade social tem 
sido um apoiante da cultura, 
divulgando e oferecendo 
condições muito especiais 
na aquisição dos bilhetes. 
Assim, o Fernando Oculista 
não poderia deixar de ser 
um motivado apoiante 
destas iniciativas, facto 
que é uma realidade ao 
longo de mais de 60 anos 
de existência ao serviço da 
saúde ocular, mas também 

da comunidade onde se 
insere o Fernando Oculista”. 
E acrescentou: “Um grande 
obrigado a todos e também 
à incansável TV Almada 
que está sempre onde está 
a notícia no concelho de 
Almada, o que nos permitiu 
ter esta reportagem. Bem-
hajam António Oliveira e 
Valter Pinho.”

Entre o público contavam-
se alguns artistas como 
a cantora Ana e António 
Calvário, que partilharam 
com o elenco e restantes 
espetadores momentos em 
que a alegria imperou, com 
muitas fotos, autógrafos 
e palavras de incentivo, 

porque apoiar o teatro é 
mesmo esgotar as salas!

No fim do espetáculo as 
palmas não se fizeram 
esperar e o elenco e 
produção agradeceram 
a presença do público 
e o apoio incansável de 
Fernando Oculista. Claro 
que Florbela Queirós 
foi muito aplaudida e 
acarinhada por todos. 
Foram cantados os 
inevitáveis parabéns e 
brindou-se ao sucesso do 
espetáculo e à vida.

“Saúde à Vista” quis saber 
junto de atores e produtores 
o balanço deste ano de 

representações.
Os produtores Ricardo 
Miguel e João Baptista 
deixam a seguinte 
mensagem: “Que alegria 
festejarmos um ano 
em cena da Revista 
à Portuguesa ‘Que 
Grande Caldeirada!’! 

UM ANO DE MUITA “CALDEIRADA”
COM APOIO DA ÓPTICA CONSELHEIROS DA VISÃO DA CHARNECA e AMADORA - FERNANDO OCULISTA

Viva a todas 
as pessoas 
que investem 
na cultura

O 
primeiro aniversário do espetáculo de revista “Que Grande Caldeirada!” foi comemorado no seio de 
todos os amigos e clientes da Óptica Conselheiros da Visão da Charneca de Caparica e Amadora- 
Fernando Oculista, que fizeram questão de estar presentes, mais não fosse pela coincidência dos 
festejos serem bem perto da loja da Charneca de Caparica. E mais uma vez a Associação Gandaia - 
Costa de Caparica levou teatro de grande qualidade ao Auditório Costa de Caparica.



Temos, felizmente, tido a 
oportunidade de percorrer 
o País de norte a sul, 
incluindo a fantástica Ilha 
da Madeira, e de levar este 
nosso espetáculo a muitos 
palcos, sempre com um 
público muito caloroso e 
animado. 

Acreditamos que a missão 
do teatro é, também, fazer 
as pessoas felizes, dando-
lhes a oportunidade de 
durante duas horas e meia 
deixarem as suas vidas de 
lado e entrarem num mundo 

de fantasia e de diversão. 
E, como tal, sentimos que 
temos conseguido ir ao 
encontro deste objetivo.

Ser artista em Portugal 
não é simples. É preciso 
uma dose de audácia e de 
atrevimento, pois os apoios 

são mínimos e, infelizmente, 
a valorização das artes está 
longe de ser a necessária. 
Porém, e felizmente, há 
quem acredite no Teatro e 
o Grupo Conselheiros da 
Visão é um exemplo neste 
âmbito. Patrocinadores 
da nossa anterior revista, 

mantiveram-se 
presentes na ‘Que 
Grande Caldeirada!’ 
e continuarão a 
apoiar-nos no nosso 
próximo espetáculo – 
‘Volta a Portugal em 
Revista’. Que bom 
que é sentirmos o 
apoio de instituições 
privadas que sabem 
que sem estas 
ajudas é impossível 
que as artes 
sobrevivam. Estamos 

profundamente gratos 
por tudo o que têm feito 
por nós, pela forma como 
nos tratam e pelo carinho 
que depositam em cada 
iniciativa de apoio aos 
nossos espetáculos.

Face a tudo o que foi 
referido, salientamos que 
a festa do nosso primeiro 
aniversário apenas foi 
possível graças ao grupo 
Conselheiros da Visão e 
em particular ao Fernando 
Oculista que nos odereceu 
o bolo. O nosso muito 
obrigado!

Continuaremos a percorrer 
Portugal sempre com a 
mesma força e com o 
mesmo entusiasmo. Sempre 
com a certeza de que o 

público merece o melhor 
e que sem esse mesmo 
público é impossível 
conseguirmos mantermo-
nos por cá.

E em jeito de balanço, fica 
a certeza de que este foi 
um ano muito especial. De 
muito trabalho, com muitos 
espetáculos e com muita 
entrega. E já estamos a 
tomar balanço para tudo o 
que aí vem. Sempre com o 
apoio dos Conselheiros da 
Visão.”

Visivelmente satisfeita, são 
de Florbela Queiroz as 
seguintes palavras: “Este é 
um grupo que se dá muito 
bem. Nunca vi um grupo 
tão unido como este. Têm 
todos muito talento, não 
são nada peneirentos, 
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Devia haver mais 
empresas como o 
Fernando Oculista e 
os Conselheiros da 
Visão que apoiam e 
divulgam a cultura

Os Conselheiros 
da Visão 
são pessoas 
fantásticas e 
que gostam 
muito de apoiar 
o teatro
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são muito inteligentes e 
cultos. Dá-me um grande 
gozo trabalhar com eles. 
Felizmente o teatro tem 
estes apoios particulares, 
pois do Governo não temos. 
Os Conselheiros da Visão 
são pessoas fantásticas e 
que gostam muito de apoiar 
o teatro.”

Sara Inês, uma das jovens 
atrizes do elenco também 
referiu que “o balanço 
deste espetáculo é muito 
positivo. Entrei a meio dos 
espetáculos para substituir 
a minha querida atriz Marisa 
Carvalho. Entretanto, por 
motivos profissionais, ela 
teve de sair e eu acabei 
por ficar nesta revista. Fui 
recebida por este grupo 
maravilhoso e com tanto 
talento de braços abertos e 
só tenho a agradecer, pois 
nunca trabalhei com uma 
equipa tão unida e com 
um espírito tão grande de 
interajuda. Nem sempre é 
fácil ter-se casas cheias, 
mas o público no geral tem 
aderido muito a esta revista 
e isso deixa-me de coração 
cheio. Nos tempos que 
correm não é fácil percorrer 
este País, sem ajudas, sem 
apoios, e devia haver mais 
empresas como o Fernando 
Oculista e os Conselheiros 
da Visão que apoia e 
divulga a cultura. No geral 
tem sido uma aventura e 
somos muito bem recebidos 
em cada localidade a que 
vamos, não só pelo público 
bem como pela parte de 
direção de cada local...
Em relação à Madeira, 
fiquei apaixonada, desde 
que aterrámos até ao dia 
em que regressámos. Foi 
uma aventura e senti-me 
em casa desde que pisei 
a ilha. Fomos atuar num 
sítio maravilhoso, Ponta 
do Sol, e fomos recebidos 
da melhor forma. Foram 
incansáveis connosco e 
desde cedo nasceu ali 
uma amizade entre nós 
e a Associação Avesso. 
Ficaram no meu coração o 
Luís e a Maurícia e restante 
Associação. Eles apostam 
na cultura e é um festival 

que abrange todas as áreas 
artísticas e é de louvar o 
trabalho que eles fazem 
e que lutam para manter 
aquela parte da ilha viva 
e no ativo. Representar no 
auditório John dos Passos 
foi incrível, um público 
supercaloroso, jamais 
esquecerei o calor daquele 
público com uma sala cheia, 
e a “gente” daquele local 
mais incrível ainda. Ainda 
tivemos tempo para passear 
pelas levadas, experimentar 
a verdadeira poncha da 
Madeira, dar um mergulho 
naquele mar maravilhoso 
e provar as iguarias da 
Ilha. Mas, acima de tudo, 
pisarmos o palco da Ponta 
do Sol foi uma experiência 
inesquecível e voltarei em 
breve, pois ficou a saudade 
no meu coração. O bom 
de atuar em localidades 
diferentes é a experiência 
que trazemos disso, o que 
ficamos a conhecer da 
Ilha da Madeira só trouxe 
sorrisos e muitas e grandes 
recordações e o feedback 
também foi incrível. Viva 
o teatro, seja nas ilhas, no 
continente, no mundo. Viva 
a todas as pessoas que 
investem na cultura, que 
respeitam a nossa profissão 
e nos respeitam também a 
nós como profissionais e, 
acima de tudo, como seres 
humanos.”
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T-Shirt  "Sem Preconceito"
Lançamento da 

A Avenida Guerra 
Junqueiro viu 
o movimento 

“Sem Preconceito" 
apresentou a sua 
T-Shirt - Contra a 
violência doméstica 
-  uma iniciativa a favor 
da associação UMAR, 
uma criação do artista 
Plástico Francisco 
Xicofran elaboradas  
pela Boutique 
“Charmers Lisboa”.

P
aula Lopes , a 
Patuxa, como 
os amigos 
mais íntimos 
carinhosamente 

lhe chamam, possui o 
sorriso terno de uma 
menina mulher que nos 
inspira num optimismo 
desmesurado para a 
construção de um mundo 
melhor, mesmo perante 
as maiores dificuldades, 

como descreve na sua 
autobiografia a que 
chamou “sem preconceito” 
que depois se tornou 
um movimento, de que é 
mentora, primeiro no apoio 
à prevenção do cancro da 
mama, que muito contribuiu 
para o êxito da iniciativa 
das ópticas Conselheiros da 
visão “olhe por si… juntos 
na luta contra o cancro 
da Mama” com a doação 
de um equipamento de 
rastreio ao cancro da mama 
à Associação amigas do 
Peito (ndr: ver edição 15 
da Saúde à Vista),  depois 
desta acção, outras se 
seguiram, desde o apoio 
à remodelação da ala 
oncologia  de pediatria do 
Hosp. Amadora- Sintra ao 
Projecto Amélia, agora a 
violência domestica é o foco 
da iniciativa e os resultados 
das vendas dos Calendários 
e T-Shirt  "Sem Preconceito" 
revertem a favor da  UMAR 
– União de Mulheres 
Alternativa e Resposta, uma 
associação de mulheres 

que se constituiu em 12 
de Setembro de 1976 que 
teve varias alterações 
na sua designação, mas 
não no objectivo da sua 
existência, nomeadamente 
em áreas de intervenção, 
como a Violência de Género 
e Igualdade de Género, 
Trabalho, e Educação, entre 
outras.

Numa noite festiva, em 
plenos santos populares, 
o charme do “Open 
Night” que ilumina uma 
das artérias com mais 
encanto da capital, por 
sinal bem perto da optica 
Conselheiros da visão da 
Avenida João XXI, juntou 
na Charmers Lisboa,  
propriedade do casal Filipa 
Dinis e António Gouveia, 
anfitriões, que com o seu 
filho Ivan, têm a arte de bem 
receber com elegância, 
Glamour e simpatia os 
muitos convidados que 
responderam presente a 
este apelo solidário.

“As T- Shirts Sem Preconceito encontram-se 
à venda basta pagar entidade e referência, 
levantar na Charmers na  Guerra Junqueiro ou 
por ctt com um acréscimo de portes.
Cada T-shirt tem o custo de 15€, existem de 
cavas e manga curta!
Os valores destinam-se a mobilar 3 
apartamentos para abrigo de mulheres vítimas 
de violência doméstica da Associação Umar!"

Entidade: 21312
Referência: 133 642 524
Valor:15€ - envio CTT acresce 5€ de portes

 in “sem preconceito” https://www.facebook.com/paulapatuxa/  

Sonia Pires Injai, Filipa Diniz, Francisco Xicofran Fernandes, 
António Gouveia, Paula Patuxa Lopes e Isabel M. Flores Manique
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Em consequência a sua 
Boutique neste Open Night, 
registou uma enchente que 
lotou os dois pisos da loja, 
com as áreas exteriores, 
parecendo, qual esplanada, 
onde se brindava à vida, ao 
som da musica colocada 
pela DJ Merche Romero e 
se saboreava um cocktail 
servido pelo Patéo de 
Cascais, acompanhado 
pelos vinhos da Adega Mor.

A venda das t-shirts 
"Sem Preconceitos", 
que a Charmers Lisboa 
produziu com as pinturas 

de Francisco Xicofran, foi 
um de êxito que se destina 
a sensibilizar e combater 
a violência doméstica.  
Esperamos agora a Gala 
“sem preconceito” que 
sabemos já está a ser 
preparada.

Raquel Peres, Cinha Jardim, Filipa Diniz e Zulmira Ferreira

Zulmira ferreira, Dario Costa e Filomena Morin

Paula Patuxa Lopes e Sofia Nicholson
Lidia Amaral, Rafael Silva, Filipa Diniz, 

Patuxa e Xana Maciel

Isaura Soares e Alice S Ramos Paulo Neto e Paula Ramos Chaves

Patuxa, Pedro Crespim, Filipa Diniz e 
André Cruz

Ivan, Xicofran,Cinha Jardin, Merche Romero, 
Patuxa, Filipa Diniz e António Gouveia
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T
oda a sociedade 
e todas as 
famílias devem 
assumir o papel 
de cuidadores 

dos mais velhos e ajudá-
los nesta última etapa da 
vida. Como? Prestando-lhes 
todos os cuidados de saúde 
e higiene, alimentando-
os o mais saudavelmente 
possível, garantir-lhes todo 
o conforto inerente ao seu 
bem-estar, mas, sobretudo, 
ouvi-los e acarinhá-los 
numa manifestação de amor 
sincero.
E se nos recordarmos 
sempre que o que damos 

hoje receberemos amanhã 
em dobro - porque somos 
nós que construímos o 
nosso futuro - a perspetiva 
de uma velhice feliz está ao 
nosso alcance.
Sem ser utópica e porque 
o ideal de felicidade 
plena não existe, deve-
se a nós a tarefa de 
proporcionar momentos 
de alegria, prazer e 
bem-estar aos idosos 
que se cruzarem no 
nosso caminho. É este 
futuro que estamos 
agora a construir. 
Começamos por nos 
educar e aprender, 

depois transmitir estes 
conhecimentos e valores 
aos mais novos e a quem 
nos rodeia e, por fim, pôr 
em prática tudo o que 
apreendemos. Sabemos 
que hoje é muito difícil as 

famílias acolherem no seu 
seio os mais velhos porque 
todos os seus membros 
passam a maior parte do 
tempo fora de casa. 
Por isto o aceitável seria 
haver maior número de 
instituições espalhadas 
por todos os aglomerados 
populacionais, perto das 
famílias, e que reunissem 
todas as condições para 
proporcionar uma velhice 
condigna, tanto em 
regime de semi-internato, 
estilo centro de dia ou de 
noite, como de internato 
em casas construídas 
e adaptadas para o 
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Atualmente ser-se velho não é a mesma coisa do que era na década de 30 do século passado, até porque 
a esperança de vida aumentou significativamente de lá para cá, devido aos avanços da Medicina. Ser-
se velho tem mais que ver com a maneira como se vive e se lida com a velhice do que com a aparência.

DEBAIXO D’OLHO
Por Manuela Bica

ESTE PAÍS TEM DE SER PARA VELHOS!

somos nós que 
construímos o 
nosso futuro
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efeito, com jardim, horta, 
ateliês, ginásio e espaços 
dedicados à cultura.
A mobilidade dos mais 
velhos é um problema 
deles, em primeiro lugar, 
mas também de todos nós 
que os temos de ajudar 
nas tarefas do dia-a-dia. 
Sobretudo porque não 
há acessos para que se 
possam movimentar tanto 
no exterior como no interior. 
E esta dificuldade leva-os 
muitas vezes ao isolamento.
E como o futuro somos 
nós que o construímos, 
e cada vez a população 
idosa é mais numerosa, 
engenheiros e arquitetos 
deste País têm de começar 
a pensar que os idosos 
precisam de condições 
dentro e fora dos edifícios 
para se deslocarem e 
movimentarem. Por isto, 
o interior dos prédios, 
ruas, estradas, passeios, 
escadas e acessos de uma 
maneira geral têm de ser 

melhorados, adaptados ou 
construídos de raiz a pensar 
nas dificuldades sentidas 
pelos mais velhos de hoje 
que seremos nós amanhã.
Nas instituições é 
fundamental haver 
espaços para trabalhos 
manuais, jogos, música, 
teatro, pintura, atividades 
físicas como dança, yoga 
ou pilates, organização 
de festas temáticas e 
passeios, portanto tudo o 
que proporcione bem-estar 
físico e mental.
Entretanto as mentalidades 
têm de mudar e todos 
temos de trabalhar cada vez 
mais para nos garantirmos 
uma velhice mais ativa e 
menos solitária.

Um bom exemplo encontra-
se já aqui ao lado, em 
Espanha, onde se vê com 
frequência na rua uma 
grande quantidade de 
idosos e pessoas com 
necessidades especiais a 

Sabemos que 
hoje é muito 
difícil as famílias 
acolherem no 
seu seio os mais 
velhos

moverem-se com utensílios 
de apoio para auxiliar nas 
dificuldades de locomoção 
ou em veículos elétricos 
e os passeios e edifícios 
estão preparados para 
facilitar este tipo de 
deslocações. Também 
se veem estas pessoas 

muitas vezes, sozinhas ou 
em grupo, acompanhadas 
por auxiliares geriátricos 
de instituições, em cafés, 
parques e jardins, portanto 
a conviverem e ao ar 
livre – fundamental para o 
bem-estar e para evitar as 
depressões.
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Associação de Atletismo de Lisboa - Patrocinado 
pelas Ópticas Conselheiros da Visão

Slalom Mafra, Patrocinado pelas 
Ópticas Conselheiros da Visão

Conselheiros da Visão de Vila 
Verde, recebeu prémio AENOR

Banda Lucky Duckies com Óculos de Sol OCEAN. 
Um exclusivo das Ópticas Conselheiros da Visão

 Dia Mundial da Criança foi de guloseimas na Óptica Conselheiros da 
Visão de Paredes - C.O. Vale de Sousa

Conselheiros da Visão na Figueira da Foz, tem 
elogio público do Actor Jorge Magalhães

Conselheiros da Visão, em Sines, 
tem nova viatura personalizada

Conselheiros da Visão, em Barecelos, a 
realizar Rastreios Visuais
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AGENDA  CULTURAL

"Filha da Mãe"

É uma comédia musical que está a percorrer vários palcos de Portugal que 
nos faz vivenciar uma história onde o conflito de gerações é permanente, 
assim como a ternura, as dores de cabeça, as traquinices, as peripécias….É 
um espectáculo repleto de músicas que todos conhecem e cantam, uma 
comédia que retrata a vida de uma família igual a tantas outras, com situações 
caricatas que se passam entre mãe e filha, mas é principalmente, uma historia 
de Amor incondicional. O texto é de Marisa Carvalho e tem interpretação de 
Paula Marcelo e Marisa Carvalho,com Som e luz de Cristina Pimentel, visite 
uma óptica Conselheiros da visão aderente e beneficie de 50% de desconto 
no bilhete.

"A Curandeira"

Uma fantástica Comédia Romântica de Henrique Moreira, com 
Daniela Santos, Danilo Bethon, João Duarte e Susana Rodrigues, 

que leva a sua magia até ao publico com muito humor e suspense, 
chaman-na de Curandeira porque conserta coisas partidas, 

endireita coisas tortas e cuida de coisas descuidadas, a não perder!

"O Reviralho"

10 a 13 de Outubro Auditório Ruy de Carvalho em Carnaxide

é uma revista á portuguesa, que fez a sua estreia na 6ª Gala Solidária das Ópticas 
Conselheiros da Visão e que sobe ao palco do Auditório Ruy de Carvalho em 
Carnaxide de 10 a 13 de Outubro 2019, é um espectáculo que revisita o humor e a 
arte de ser português, para além de revelar a essência da alma lusitana e que conta 
com Rita Ribeiro, a embaixador dos conselheiros da visão, como “cabeça de cartaz”.

Acerca de “Reviralho”, a actriz, explica, “Vamos rir-nos um bocadinho de nós 
próprios. Este é um espetáculo com bom humor, música e alguma ironia, onde 
mostramos o melhor e mais caricato do nosso país, as nossas gentes e os que 
nos visitam. O Portugal moderno e o Portugal das tradições”.

"BOCAge, O mais honesto homem para se amar" 

Dia 21 Set. em Setúbal , Luísa Todi
Dia 18 de Out. em Leiria

Dias 31 de Out. e dias 1, 2 e 3 Novembro na Casa do Coreto em Lisboa, Carnide

Comédia de escárnio e bem dizer, apoiada pelas ópticas Conselheiros da Visão 
e Shamir Portugal que estreou no final de 2018 e que depois de percorrer o Pais 
e ilhas com enorme sucesso continua em digressão e vai à terra que viu nascer o 
poeta “maldito”.

E, se do amor já ouviram mentiras, aqui do amor ouvirão verdades. A Bocage 
faremos um brinde. Não fosse ele o melhor e mais honesto homem para se amar.



SAÚDE À VISTA

154

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

AS ÓPTICAS CONSELHEIROS DA VISÃO

CONTACTOS

ONDE ESTAMOS:

Abrantes
Águas Santas
Alapraia
Albufeira
Alcobaça
Alenquer
Alferrarede
Algés
Aljustrel
Almada
Almancil
Almeirim
Almodôvar
Alverca do Ribatejo
Amadora
Amadora
Amadora
Amarante
Ansião
Arco de Baulhe
Arcos de Valdevez
Avanca
Aveiro
A-Ver-o-Mar
Baixa da Banheira
Barcelos
Barcelos
Barreiro
Beja
Beja
Benavente
Benfica do Ribatejo
Bombarral
Braga
Braga
Brandoa
Buraca
Bustos
Cacém
Caldas da Rainha
Cascais
Caneças
Cantanhede
Carcavelos
Cast. da Maia
Castelo Branco
Castro Verde
Cercal
Ch.da Caparica
Coimbra
Coimbra
Condeixa-a-Nova
Cortegaça
Coruche
Curia
Entroncamento
Entroncamento
Esposende
Estoril
Estremoz
Famões
Faro
Faro
Fátima
Fátima
Ferreira do Alentejo
Figueira da Foz
Gouveia
Guifões
Guimarães
Guimarães
Lagoa
Lagos
Lagos
Leiria
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Loulé
Loulé
Mação
Mafra
Maia
Massamá
Mirandela
Monte Abraão
Montemor-o-Novo
Montenegro
Nazaré
Nazaré
Nelas
Nisa
Odivelas
Odivelas
Olhão

Óptica Alipios
Óptica Alto Da Maia
Olhar Em Redor
Óptica Lúcia
Óptica Ribeiro
QuerÓculos? Óptica
Óptica Alipios
Óptica De Algés
Modelo Visual
Óptica Pedro
Óptica Lúcia
Óptica Vanessa
Mamede Óptico
Óptica Visão De Alverca
Fernando Oculista
Fernando Oculista
Visionwest - Mercado dos Óculos
Óptica De São Gonçalo
Óptica Ideal de Ansião
Óptica Santos
Óptica Dias
Espiral Ópticas
Aveiróptica
Óptica Vermar
Óptica Cidade Nova
Santos Oculista
Santos Oculista
Oculista Central De St. André
Centro Óptico de Beja
Modelo Visual
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
Centro Óptico Cascais
Gilmed Óptica
Óptica Santos
Óptica Perfil
Diagonal Óptica
Óptica Ideal de Castelo Branco
Modelo Visual
MasterÓpticas
Fernando Oculista
Óptica Médica Do Mondego
João Carlos Oculista
Óptica Ideal de Condeixa
Espiral Ópticas
Óptica Vanessa
Óptica Termal
Óptica Visão Clinica
Fernandóptica
Visãoptica
AltaVisão
Versão de Luz Óptica
Gilmed Óptica
Óptica Lúcia
Visoptica
Óptica Andreia
Óptica Rosa D´Ouro
Óptica Jones
Mácula - Óptica Médica
Óptica do Concelho
Óptica Médica de Guifões
Óptica de Guimarães
Óptica Conselheiros da Visão
Óptica Lúcia
Óptica Lagos
Óptica Lúcia
Leirióptica
Óptica Conselheiros da Visão João XXI
Óptica Brasil
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
Atelier Óptico
AltaVisão
Fernando Oculista
Óptica Médica do Montenegro
Léo Oculista
Óptica Rosa D´Ouro
Mundivisão
Nisa Visão
Oculista de Odivelas
Óptica São Cristóvão
Óptica Luis Filipe

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 
Est. de Santa Eulália - Edif. Vilanova, Lt 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 31 de Janeiro, 38 | CP:4600-043
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
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 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 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 de Alvide Lote 10 Loja 6 | 2750-642
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
Alameda Calouste Gulbenkian, 13/15 | CP:3001-601
Rua Avelino Veiga, 15/17 | CP:3000-003
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 dos Plátanos, Edifício Parque, Bloco 3, loja G | CP: 3780-541
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
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, n.º 22 | CP:2495-446
Av. General Humberto Delgado, 27-A | CP:7900-555 
Rua Rancho das Cantarinhas, 6 - Buarcos | CP:3080-250
Rua da República nº 81 | CP:6290-518
Rua de Tourais, 5A | CP: 4460-118
Rua de Stº António, 72-80 | CP:4800-162
Rua Dr. Carlos Saraiva, nº 108 | CP: 4810-026
Praça da Republica, n.º 2 B R/c | CP:8400-305
Rua Marquês do Pombal, 18 | CP:8600-753
Rua Vitor Costa e Silva Bloco A r/c, Loja 2 A
Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, 55
Av. João XXI nº 23 B | CP:1000-299
Largo do Rato, 12-C | CP:1250-186
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:8125-506
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 Joaquim Teófilo Braga, n.º 720 | 5370-198
Av. Soldado Joaquim Luis, Nº7 | CP:2745-290
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
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

241 372 303
224 044 172
214 646 050
962 106 082
262 582 345
263 710 913
241 362 833
214 112 820
284 600 120
212 749 583
967 081 232
243 591 220
286 662 729
219 574 068
214 931 939
218 230 630
218 081 533
255 440 043
236 679 861
253 665 332
258 522 821
234 881 048
234 429 279
252 611 577
212 090 472
253 814 440
253 811 528
212 154 773
284 324 458
284 320 343
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
218 079 883
219 816 851
231 423 441
214 566 119
229 824 135
272 342 526
286 320 220
269 949 209
212 962 677
239 483 388
239 824 082
239 944 334
256 754 732
243 618 060
924 439 270
249 728 334
249 717 641
253 961 357
211 391 058
268 084 777
219 341 622
910 949 226
289 829 585
249 533 812
249 530 080
284 739 746
233 434 119
238 498 034
916 562 953
253 412 552
253 531 097
962 106 447
282 760 832
282 763 139
244 825 264
211 910 628
213 880 706
213 420 719
213 468 777
213 885 624
215 959 998
289 417 968
910 949 236
241 572 015
261 149 020
229 600 254
214 370 298
934 368 496
214 371 074
266 896 740
289 807 738
262 551 654
262 561 689
232 940 338
245 413 185
219 339 019
219 315 745
289 721 053

Olhão
Olhão
Olhão
Oliveira do Bairro
Oliveira do Hospital
Ourém
Paredes
Pinhal Novo
Poceirão
Ponte da Barca
Ponte de Lima 
Ponte de Sôr
Portimão
Porto
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
Terrugem
Tomar
Torres Vedras
Valado dos Frades
Viana do Castelo
Vila do Conde
Vila do Conde
Vila Nova de Milfontes
Vila Nova Foz Côa
Vila Nova Gaia
Vila Nova Paiva
Vila Real Sto. António
Vila Verde
Vilarinho do Bairro
Viseu

Óptica Luis Filipe
Óptica Lúcia
Óptica Médica Olhanense
Óptica Neto Joias
Óptica do Concelho
Ourém Óptica
C.O Vale Do Sousa
Fernando Oculista
Fernando Oculista
Óptica Dias
Óptica Dias
Nuno Óptica
Óptica Lúcia
Óptica Pupila
Farmácia Barreiros
Farmácia Barreiros
Óptica Invicta
Sousa Ópticos
Premium Ópticas
Premium Ópticas
Retina Óptica
Retina Óptica
Óptica V
Pacheco Ópticas
Óptica Novo Visual
MK Óptica
Óptica Lúcia
Fernando Oculista
Centro Óptico da Reboleira
Óptica Estilo
Olhar Em Redor
Óptica José & José
Óptica Lúcia
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
Oculista Carioca
Óptica Barreto
Optitorres
Horizonte Visual
Minhoóptica
Oculista das Caxinas
Óptica Médica Alameda
MasterÓpticas
Óptica Oliveira
Premium Ópticas
Taiz Óptica
Óptica Lúcia
Óptica Dias
Óptica Pato
Mundivisão

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 Elias Moreira Neto, 13 | CP:4580-085
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 Cardeal Saraiva, n.º 23
Rua Gen. Humberto Delgado, Lt.H – Fr. C | CP:7400-259
Rua Direita, Nº5, Loja H, Edif. Portus Magnus | CP: 8500-624
Rua 31 de Janeiro, 197 | CP:4000-543
Rua Serpa Pinto, 8 | CP:4050-582
Rua Serpa Pinto, 86 | CP:4050-586
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
C. Comercial Marina, Plazaloja 51A, Marina de Vilamoura
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
R. Dr. José Ventura Duarte, Frç A, R/C Dto, Blc D, nº6 | 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
Rua Cidade de Setúbal, n.º 17 | 7540-150
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
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
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
Av. Bomb. Portugueses, Urb. Anicas, Lt II, Loja C | CP:8900-209
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

289 715 797
967 081 233 
289 048 944
234 746 637
238 606 276
249 543 934
255 784 223
216 045 651
265 995 908
258 452 573
258 094 438
242 206 391
962 105 872
222 080 653
228 328 523
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
962 106 083
212 109 685
214 951 444
219 160 107
211 926 440
229 015 147
925 423 397
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
219 615 713
249 313 827
261 325 228
262 578 091
258 817 233
252 638 468
252 642 962
283 997 106
279 762 440
223 759 665
232 604 698
935 291 126
253 322 663
231 959 300
232 423 101
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