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Mensagem

Caro Leitor,

Após o sucesso do relançamento 
da revista institucional do Grupo, 
seguimos para mais uma edição 
onde o foco é a Miopia, condição 
que afeta cerca de 20% a 30% da 
população mundial e onde mos-
tramos como poderá prevenir ou 
controlar este problema que tem 
vindo cada vez mais a aumentar.
Ainda sobre a importância da pre-
venção, sugerimos que leia o artigo 
de opinião do Dr. Victor Ruiz, uma 
vez que “grande parte do nosso 
conhecimento do mundo é perce-
bido pelo sentido da visão” e onde 
damos destaque aos principais 
défices visuais e o seu impacto na 
aprendizagem dos mais novos.
“Credibilidade, foco e espírito 
humano” são qualidades que a An-
dressa Pedry destaca como valores 
da Marca Conselheiros da Visão. 
Acompanhe a Entrevista de Capa 
e fique a conhecer um pouco mais 
sobre a vida da nossa Embaixado-
ra, que também é apresentadora 
de TV, radialista e modelo, e que se 
tornou a “cara” das Ópticas Conse-
lheiros da Visão.
Nesta segunda edição destacamos 
também os principais problemas 
visuais que ocorrem após os 50 
anos, bem como alguns progres-
sos científicos sobre a relação da 
diminuição do risco de demência 
com a cirurgia à catarata.
E, como o outono já vai a meio e 
o frio já se começa a sentir, su-
gerimos que acompanhe o nosso 
artigo de tendências de moda para 
o inverno, onde lhe damos dicas 

sobre quais os óculos que combi-
nam com o seu look para a estação 
que se avizinha.
E porque a época mais mágica do 
ano se aproxima, o Natal, presen-
teamo-lo com uma receita bem 
portuguesa do nosso tradicional 
Bacalhau, sugerida pela nossa 
Chef Justa Nobre, para poder pre-
sentear os que mais ama na noite 
de consoada.

Boas Leituras.

Pedro Soares
Presidente do Concelho 
de Administração.
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Causas e sintomas
Ainda que não se conheça a fundo 
a sua origem, pensa-se que a 
miopia esteja associada a fatores 
hereditários. No entanto, a utili-
zação excessiva de dispositivos 
eletrónicos como computadores, 
televisores e telemóveis, pode 
agravar a miopia. Por norma, esta 
condição surge durante a infância 
e adolescência e tende a progre-
dir com o crescimento. Além da 
dificuldade em ver ao longe, a 
miopia pode manifestar-se, tam-
bém, através da necessidade de 
fechar parcialmente os olhos para 
ver melhor. Mas não só: muitas 

pessoas queixam-se de dores de 
cabeça e sentem alguma dificul-
dade quando estão a conduzir, 
sobretudo à noite.
Nas crianças, a miopia pode passar 
despercebida. Por isso, aconselha-
-se a consulta com um oftalmo-
logista por volta dos três anos de 
idade. “Os especialistas recomen-
dam que os pais estejam atentos se 
os filhos fecharem parcialmente os 
olhos, com frequência; se pestane-
jarem muitas vezes; se não se aper-
ceberem da presença de objetos 
mais distantes; se esfregarem os 
olhos com regularidade e se tiverem 
tendência para se sentar muito per-

No olho miope o globo é alongado e as figuras mais distantes ficam desfocadas

Saiba mais sobre a miopia para a 
controlar e prevenir

A miopia, que afeta a visão ao 
longe, “reside na incapacidade 
do olho focar objetos distantes. 
As pessoas com este problema 
conseguem ver claramente os 
objetos próximos, enquanto os 
situados à distância aparecem 
enevoados porque o olho não os 
consegue focar”.1

Esta situação é causada “pela 
existência de um globo ocular 
mais comprido do que o normal (o 
diâmetro ântero-posterior do globo 
ocular tem um comprimento ex-
cessivo) ou pelo excesso de traba-
lho das estruturas de focagem do 
olho, o que faz com que o ponto de 
focagem se situe antes da retina”.1.

Saúde Visual
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to da televisão ou, na sala de aula, 
terem de se sentar nas filas mais 
próximas do quadro para consegui-
rem ler o que está lá escrito”.2

As principais causas da miopia po-
dem ser três: “alteração da curva-
tura da córnea (a mais frequente) - 
isto é, a córnea é mais curva que o 
normal e leva à formação da ima-
gem dos objetos antes de chegar 
à retina; axial - a miopia ocorre 
quando o comprimento do olho é 
maior do que o comprimento ótico; 
miopia de índice – é uma miopia 
tardia que aparece, normalmente 
depois dos 60 anos, quando as 
pessoas têm cataratas nucleares. 
Estas levam ao aumento do índice 
refrativo do cristalino, permitindo 
uma boa acuidade visual ao perto, 
mesmo sem óculos”.3

Tratamento da miopia
A miopia pode ser facilmente cor-
rigida através do uso de óculos ou 
lentes de contacto, “que permitem 
que as imagens que observamos 
sejam corretamente focadas na 
retina”2. Outra forma de corrigir 
esta alteração no globo ocular 
passa pela realização de uma ci-
rurgia refrativa que pode ser feita 
através da colocação de uma lente 
(menos comum) ou a laser (pro-
cedimento mais vulgar). “Este tipo 
de tratamento para a miopia está 
indicado, sobretudo, para pes-
soas com mais de 18 anos, com 
uma graduação até oito dioptrias 
e estabilizada há, pelo menos, 24 
meses. 

“Em 2050, uma 
em cada duas 
pessoas vão sofrer 
de miopia”
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Saúde Visual

Quem sofre de outras complica-
ções oculares, nomeadamente 
patologias autoimunes sistémicas 
ou que não tem uma córnea com 
espessura suficiente, não pode ser 
submetido a esta intervenção”.2

Estima-se que em 2050, metade 
da população mundial poderá vir 
a sofrer de miopia. 
Este foi o alerta deixado pela Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) 
em 2021 e que continua bem pre-
sente. Segundo dados da OMS, a 
“cada cinco segundos haverá uma 
pessoa que cega no mundo”, no 
entanto, os dados também reve-
lam que “80% de todas as causas 
de deficiência visual são evitáveis 
ou podem ser tratáveis mediante 
prevenção adequada”. Por isso, os 
especialistas recomendam que se 
esteja atento a possíveis sinais de 
alerta como fechar parcialmente 
os olhos, com frequência; pesta-
nejar muitas vezes; não se aper-
ceber da presença de objetos mais 
distantes; esfregar os olhos com 
regularidade e estar muito perto da 
televisão, por exemplo. Além disso 
deve fazer consultas regulares ao 
médico oftalmologista para despis-
te de eventuais erros refrativos. 

Referências  
1 Miopia. Nova Enciclopédia de Medicina e 
Saúde, volume 6. 1ª edição. Lisboa: Selecções do 
Reader’s Digest, 2007. p.796 
2 Sêco, J. Como detetar e corrigir a miopia. Lusí-
adas. Retirado de https://www.lusiadas.pt/blog/
doencas/sintomas-tratamentos/como-detetar-
-corrigir-miopia 3 Pereira, M. M. (2020, junho, 
30). Miopia. Retirado de https://www.saudebe-
mestar.pt/pt/clinica/oftalmologia/miopia/

... a utilização 
excessiva de 
dispositivos 
eletrónicos, como 
computadores, 
televisores e 
telemóveis, pode 
agravar a miopia.
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Saúde Visual

À medida que ficamos mais ve-
lhos, alguns órgãos podem ficar 
mais suscetíveis ao surgimento 
de algumas debilidades, nome-
adamente a visão. Muitos idosos 
enfrentam com frequência pro-
blemas relacionados com a visão, 
mas as pessoas sentem já maio-
res alterações visuais a partir dos 
40 e dos 50 anos. Estas alterações 
são consequências normais do 
envelhecimento, mas para as 
quais deve estar atento. Enume-
ramos a seguir as principais. 

Presbiopia/“Vista cansada”
A presbiopia, também conhecida 
como vista cansada, resulta em 
perda da qualidade visual em rela-
ção a objetos próximos, especial-
mente em ambientes com pouca 
luz. É um processo normal do 
envelhecimento, surgindo pouco 
depois dos 40 anos. Entre os sinto-
mas mais comuns desta condição 
visual está a dificuldade em ler 
letras pequenas, o hábito de segu-
rar objetos de leitura à distância 
do braço, visão turva à distância 
normal de leitura e fadiga ocular 
combinada com dores de cabeça 
ao desempenhar tarefas que im-
pliquem proximidade. Além disso, 
o indivíduo passa a necessitar de 
mais luz para conseguir ver de 
forma clara e sente dificuldade em 
ler à noite ou quando está cansado 
ou stressado.2

Glaucoma
O glaucoma ocorre após a ele-
vação da pressão intraocular 
nos olhos. Por ser diagnosticado 
tardiamente, é uma das princi-
pais causas de cegueira a nível 
mundial. Os sintomas de glauco-
ma ocular mais frequentes são 
escotomas (manchas escuras) no 
campo visual periférico. Sintomas 
e sinais como olhos vermelhos, 
olhos lacrimejantes, fotofobia 
(sensibilidade à luz), dor nos olhos 
e dor de cabeça são também fre-
quentes.3

Catarata
A catarata, mais frequente com o 
envelhecimento, pode afetar pes-
soas de qualquer idade. 

Habitualmente os sintomas asso-
ciados à catarata evoluem lenta-
mente. Tais como: visão turva ou 
nublada; sensibilidade, aberrações 
e reflexos anormais com as luzes, 
sobretudo à noite, que pode inter-
ferir, por exemplo, com a condu-
ção; redução da discriminação do 
contraste ou da cor; necessidade 
de alteração frequente e insatis-
fatória da graduação dos óculos. 
No limite, a catarata pode levar a 
cegueira.

Degeneração macular da idade (DMI)
A DMI é uma condição degenerati-
va da área central da retina. Com a 
evolução da DMI as pessoas apre-
sentam uma perda progressiva da 
visão central, nomeadamente, na 

Sabe quais são os principais problemas 
visuais depois dos 50 anos?
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realização de atividades que exi-
gem a perceção de detalhes, como 
leitura ou escrita. Outros sintomas 
são a perceção ondulada de linhas 
retas (metamorfopsias) e o apa-
recimento de manchas no campo 
visual central, que se mantém 
sempre na mesma posição.4

Retinopatias
São patologias que acometem a 
retina, sendo as causas mais co-
muns a hipertensão e a diabetes. 
A retinopatia instala-se lentamen-
te. Os seus sintomas são varia-
dos, podendo incluir vista turva 
e até mesmo perda repentina da 
visão. Pacientes com diabetes e 
hipertensão necessitam realizar 
exames de fundo de olho de forma 
periódica.1

Síndrome do Olho Seco
O olho seco (ou síndrome do olho 
seco) é um problema oftalmoló-
gico muito frequente e que afe-
ta principalmente mulheres. É 
caracterizada pela anomalia na 
produção ou qualidade da lágrima, 
o que gera a secura do olho. O uso 
de alguns medicamentos, como os 
antidepressivos, ou o envelheci-
mento natural podem ser causas 
da redução das glândulas lacri-
mais, bem como algumas doenças 
autoimunes como o lúpus.1

Os sintomas mais comuns de olho 
seco são: desconforto, vermelhi-
dão, lacrimejo, ardor, comichão, 
secura, sensação de corpo estra-
nho no olho e sensibilidade au-
mentada à luz (fotofobia).

Moscas volantes
Visualização de pontos escuros 
que se movem na frente de um ou 
dos dois olhos, as moscas volan-
tes são causadas pelo processo 
natural de deslocamento e enve-
lhecimento do vítreo, um gel que 
preenche a cavidade posterior do 
globo ocular.1 De acordo com Rui 

Avelino Resende, médico oftalmo-
logista, as moscas volantes são 
mais comuns em pacientes maio-
res de 45 anos, míopes ou que 
tenham feito cirurgia ocular.1

Referências: 
1 Resende. A. (2020, 1 de outubro). As 9 s oculares 
mais comuns nos idosos. Acedido em: https://
lifestyle.sapo.pt/saude/noticias-saude/artigos/as-
-9-doencas-oculares-mais-comuns-nos-idosos
2 CUF. (S/D). Presbiopia. Vista Cansada. Acedido 
em: https://www.cuf.pt/saude-a-z/presbiopia
3 Pereira, M. M. (2021, 12 de abril). Glaucoma. 
Acedido em: https://www.saudebemestar.pt/pt/
clinica/oftalmologia/glaucoma/
4 CUF. (S/D) Degenerescência Macular da Idade. 
Acedido em: https://www.cuf.pt/saude-a-z/dege-
nerescencia-macular-da-idade 
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A comichão e o desconforto são sintomas comuns do Sindrome do olho seco

Moscas Volantes persistentes  devem ser causa de preocupação
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Como e quando nasceu a ótica 
Império da Visão?
O nosso projeto começou em 2021 
com uma reunião virtual entre 
André Horta, João Rendeiro, Alaor, 
Klenya e Lilian. A Klenya é a minha 
esposa e a Lilian é nossa amiga 
e cliente das Óticas Alaor, ótica 
fundada pelo meu pai em Goiânia, 
Brasil, e que viemos reencontrar 
aqui em Portugal onde inaugurá-
mos a nossa loja.
A nossa missão é dar continuidade 
ao legado da família, que está no 
ramo desde 1974 no Brasil.

Recentemente juntaram-se ao 
grupo Conselheiros da Visão. De 
que forma se deu a junção?  
Trabalhei em 2020 na loja modelo 
do grupo que fica na Avenida João 
XXI. Este trabalho inspirou-me e 
fez-me pensar em abrir a minha 

própria loja em terras lusitanas com 
o grupo que me acolheu muito bem.

Que razões vos levaram a querer 
fazer parte deste grupo?
História do grupo, que na altura tive 
oportunidade de conhecer através 
de material (portefólio) existente na 
loja matriz. E não posso deixar de 
falar dos meus colegas com quem 
trabalhei (sede e lojas).

Quais são as principais qualida-
des que destacam nos Conselhei-
ros da Visão?  
Os Conselheiros da Visão estão 
sempre à disposição para ajudar. 
É um grupo muito familiar, uma 
equipa sempre presente e com o 
objetivo de, juntos, crescermos e 
fazermos a diferença.

Que mensagem gostariam de 
deixar?
No setor da ótica nem sempre 
sabemos tudo, estamos sempre a 
aprender todos os dias. E o nos-
so grande diferencial brasileiro é 
principalmente receber os nossos 
clientes de forma  merecida, com 
um bom atendimento, para que 
possamos indicar o melhor, conju-
gando com preço e qualidade. 

O que mudou desde que fazem 
parte dos Conselheiros da Visão?
Mudou muito, porque para nós a 
forma do grupo gerir soa como 
algo muito próximo, ou seja, uma 
família. Sentimo-nos amparados 
pelos Conselheiros da Visão e isso 
não tem preço.

“A nossa missão é dar continuidade 
ao legado da família”

A ótica Império da Visão asso-
ciou-se ao Grupo Conselheiros 
da Visão em 2021. Esta ótica, 
situada na Avenida Miguel Torga, 
Tapada das Mercês, Lisboa, tem 
como missão “dar continuidade 
ao legado da família”, que está no 
setor desde 1974, no Brasil. Alaor 
Júnior e Lilian são os proprie-
tários da Império da Visão com 
quem conversámos.

Alaor, Klenya e Lilian 

Novos Associados
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2022: tendências de moda para as 
estações frias

Celebrando o regresso dos eventos 
presenciais, estes desfiles de moda 
internacionais foram uma oportu-
nidade de inspirar os amantes da 
moda com as novas coleções de ou-
tono/inverno. Desta forma, para esta 
temporada, destacam-se dois princi-
pais conceitos: o primeiro tem como 
premissa o conforto e a praticidade; 

o segundo traz a alegria como base 
através de cores vibrantes e trans-
parências. E, no que diz respeito aos 
óculos, aplica-se a mesma linha de 
pensamento.

Óculos, um acessório indispensável
Mesmo que sejam usados por 
razões de saúde, a verdade é que 
os óculos se tornaram um aces-
sório inequívoco de moda, capaz 
de tornar qualquer visual numa 
aposta arrojada e criativa. Por 
isso, para este outono/inverno, os 
novos modelos de óculos introdu-
zem silhuetas inovadoras, cores 
berrantes, padrões clássicos e 

As Semanas de Moda, que duran-
te os meses de fevereiro e março 
passaram por Nova Iorque, Lon-
dres, Milão e Paris, ditaram as 
tendências de eyewear que devem 
dominar esta temporada outono/
inverno. 

Tendências

Visuais coloridos, 
vibrantes, alegres 
e divertidos 
estarão em alta 
esta estação.
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armações oversize. Visuais colo-
ridos, vibrantes, alegres e diverti-
dos estarão em alta esta estação. 
Quebrar com a monotonia e arris-
car formatos diferentes é outra das 
tendências. A opção pode recair em 
armações geométricas, futuristas, 
com ponte dupla ou até em meias-
-luas, se se quiser optar por óculos 
discretos e leves. Porém, há forma-
tos de óculos que nunca deixam de 

ser tendência. Prova disso mesmo 
é que, nesta estação, continuarão a 
estar na moda os modelos redon-
dos e ovais, assim como os icónicos 
e sedutores óculos cat-eye.

Very Peri, sempre uma boa aposta
Ainda com a cor tendência traçada 
pelo Pantone Color Institute para 
2022 em mente, as novas criações 
para as estações frias prometem 
ser ousadas e poderosas. Ao invés 

FT 2243 C1 

FT 2244 C1 

OC 2213-S C1

OC 2211-S C1
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da habitual escolha de uma cor já 
existente, a Pantone decidiu, para 
2022, criar uma nova cor: o Very 
Peri. Abrangendo as qualidades 
do azul ao mesmo tempo que vai 
buscar os tons vermelho-violeta, o 
PANTONE 17-3938 Very Peri quer 
exibir “uma atitude alegre” e uma 
“presença dinâmica que encora-
ja uma criatividade arrojada e a 
expressão imaginativa”, explica 
Leatrice Eiseman, diretora exe-

cutiva do Pantone Color Institute. 
“É literalmente o mais alegre e o 
mais quente de todos os tons de 
azul”, acrescenta. “Por causa do 
tom vermelho, a cor introduz uma 
sensação fortalecedora de novida-
de. E novidade é o que estamos à 
procura”. Para a diretora executiva 
da Pantone “esta cor simboliza o fu-
turo. O tom tem uma atitude alegre 
e uma confiança despreocupada, 
assim como um espírito criativo”. 

2204-S C1

2205-S C1

2238 C32237 C1

Tendências



O nosso foco. A sua visão

15

O que diz a WGSN?
A WGSN, consultora mundial líder 
em previsão de tendências de 
consumo, afirma que a tecnologia, 
a natureza e a sustentabilidade 
mantêm-se na linha da frente 
das novidades que vão moldar as 
estações frias deste ano. De acordo 
com o site Portugal Têxtil, citando 
a WGSN, há três conceitos base 
a reter na hora de criar ou usar 
moda (em todas as suas verten-
tes): Awestruck, Rerooted Nature e 
Supercharged Simplicity.
A tendência Awestruck celebra a 
nossa recalibração face à tecno-
logia. “Com os designers força-
dos a concetualizar digitalmente, 
emergiu uma nova criatividade que 
transcende as limitações físicas e 
erodiu ainda mais as distinções en-
tre o que é real e virtual, ancestral 
e futurista. É uma nova fronteira de 
fantasia, ciência e magia no me-
taverso. Desta forma, cores ousa-
das, materiais opulentos e fluídos, 
superfícies e formas sedosas serão 

essenciais em todas as categorias 
de produto”. A WGSN acrescenta 
que, em relação ao conceito Reroo-
ted Nature, “há algo para proteger, 
através da utilização de processos 
sustentáveis e regenerativos, algo 
para ser protegido, através de de-
signs confortáveis e amigos do ou-
tdoor”. Esta é uma tendência para 
incorporar nos nossos espaços e 
produtos, bem como nos motivos 
têxteis e cores naturais. “Texturas 
terrosas, produção local e de baixo 
impacto, sabedoria ancestral e 
rituais vão inspirar os novos desen-
volvimentos nesta tendência”.
Já a tendência Supercharged 
Simplicity “advoga o design demo-
crático, com produtos inteligentes, 
duráveis e que melhoram a nossa 
vida, feitos para toda a gente. Con-
forto e qualidade andam de mãos 
dadas nesta tendência e os artigos 
principais tornam-se em novos 
clássicos. As cores e os materiais 
terão um propósito mais forte”. 

FT2256 C1

FT2254 C1

FT2256 C3
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Sabemos como é giro e original 
podermos ter uns óculos dife-
rentes todos os dias e, ainda 
mais, se formos crianças, onde 
a vivacidade das cores ganha 
outro destaque e as cores do 
arco-íris nos fazem sonhar.  
A coleção Fitness KIDS foi 
criada a pensar nos mais pe-
quenos e conta com 10 cores. 

A armação é fotossensível: ao 
ser exposta ao sol fica com uma 
tonalidade mais viva e marcante 
dando-nos a sensação de ser 
uma armação completamente 
nova. Todos os modelos são 
com base cristal, mas com uma 
palete de cores muito animada, 
desde o azul ao rosa, passando 
pelo verde e amarelo.

Veja todos os modelos que temos 
disponíveis em: 
www.conselheirosdavisao.pt/armacoes

Fitness KIDS, óculos para crianças, 
que mudam de cor.

A pensar na alegria das crianças e na energia que nos transmitem, o 
Grupo Conselheiros da Visão lançou a sua coleção Fitness KIDS 2023, 
com armações completamente inovadoras, que mudam de cor ao se-
rem expostas à luz solar.

Mudança de corModelo:

2258 C1

2258 C2

2258 C3

2259 C1

2259 C2

2259 C3

2260 C1

2260 C2

2260 C3

2260 C4

ÓCULOS QUE
MUDAM DE COR! Novidades





novembro 2022

Andressa Pedry, uma cara do 
mundo e dos Conselheiros da Visão

Entrevista de Capa

Nascida no litoral do estado de 
São Paulo, numa cidade chama-
da Santos, Andressa Pedry “é e 
sempre será uma menina mulher, 
cheia de sonhos, objetivos, perso-
nalidade forte e que tem um amor 
incondicional pelos animais e pela 
família. Além disso, adora praticar 
desporto e estudar. Gosta de se 
doar aos amigos e ter sempre uma 
palavra de incentivo para aqueles 
que pensam muito e agem pou-
co. Gosta de se isolar por alguns 
momentos para recarregar as 
energias e ter o seu próprio diálogo 
interno. Descobriu a meditação há 
cerca de quatro anos e tem sido 
a base do seu equilíbrio, calma e 
serenidade. E hoje fala disso com 
orgulho porque, sim, assume que 

já foi muito stressada... a televisão 
leva a essas coisas (risos)”. É assim 
que a Embaixadora do Grupo Con-
selheiros da Visão se apresenta. De 
sorriso fácil e simpatia contagiante, 
Andressa é alguém que vale a pena 
conhecer melhor. Fique por aqui e 
desfrute desta viagem!

Como é que uma estudante de 
Medicina Veterinária entra no 
mundo da Caixinha Mágica e de-
senvolve uma carreira televisiva a 
nível internacional?
Na verdade, os caminhos foram 
inversos (risos). O meu percurso 
inicia-se aos seis anos quando 
sou rosto do Rotary Club para uma 
campanha por todo o Brasil, EUA e 
Europa. Desde então, nunca mais 
parei. Com 16 anos assumi o meu 
primeiro programa de televisão na 
coligada da TV Globo, chamada TV 
Tribuna, e, em conjunto, integrei 
uma rede televisiva interna da 
Universidade Monte Serrat. Come-
cei assim a trilhar o meu percurso 
na área da comunicação espe-
cializando-me através de cursos, 
workshops e palestras de renome, 
em São Paulo e no Rio de Janeiro. 
Cresci e integrei a Universidade 
de Medicina Veterinária, onde 
fiquei durante quatro anos até 
que a minha vida deu uma volta 
de 180 graus. Após um casting, 
mudei-me para Itália, mais preci-
samente para Civitanova Marche, 
para ser modelo fotográfico para a 
marca de desporto italiana Oregon 
Way, incluindo também a marca 

de biquínis brasileira Rosa Chá. 
A paragem seguinte foi Bolonha, 
surgindo a oportunidade de in-
tegrar a televisão LEI TV emitida 
pela Sky. Por lá fiquei dois anos, 
na companhia da minha mãe, que 
sempre esteve presente. Em 2005 
regressei ao Brasil, retomei a 
Universidade e também, um curso 
específico para atores na escola 
de teatro Wolf Maia. Entretanto, fiz 
um casting para integrar a minis-
série JK da TV Globo. Entre muitos 
desafios e exigências, vi-me den-
tro dos maiores núcleos de produ-
ção televisiva, o Projac. Uns meses 
depois surgiu a oportunidade de 
assumir os estúdios da TV Record 
Europa. E o que fiz? Viajei para o 
outro lado do Atlântico sem pensar 
e integrei esse projeto em junho 
de 2006. Se pensam que desisti da 
Medicina Veterinária, enganam-se. 
Ingressei na Faculdade de Medi-
cina Veterinária da Universidade 
de Lisboa, para voltar a seguir a 
minha paixão pelos animais. Ao 
mesmo tempo, continuei o per-
curso televisivo assumindo vá-
rios programas, nomeadamente 
em canais portugueses, e surge 
também um novo desafio: o de 
assumir um programa na Rádio 
Record. Após 13 anos de ligação 
à TV Record, resolvi dedicar-me 
a 100% ao Mestrado Integrado 
em Medicina Veterinária. Já na 
reta final do mestrado, realizei o 
que sempre quis: o meu próprio 
programa voltado para o Mundo 
Pet, chamado “Planeta Pet”, que 
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estreou em 2019 na Kuriakos Tv. 
Lancei também este projeto atra-
vés da internet, o portal Planeta 
Pet (planetapet.pt). Além deste 
portal, podem também aceder ao 
meu próprio site (andressapedry.
pt), onde são atualizados diversos 
assuntos desde a gastronomia até 
à psicologia e onde os Conselhei-
ros da Visão se destacam.

É, de facto, uma das Embaixa-
doras do Grupo Conselheiros da 
Visão. Como se deu esta ligação?
Esta ligação deu-se há cerca de 
quatro anos, quando me tornei 
embaixadora de uma associação 
de solidariedade chamada Pata 
d’Açúcar. Uma associação de 
grande credibilidade, que faz um 
trabalho comunitário fantástico, 
não apenas pelo facto de resgatar 
os animais de associações e tor-
ná-los Medical Dogs, mas também 
por ajudar todos as pessoas que 
possuem Diabetes tipo 1. Con-
vido-vos a darem uma vista de 
olhos na apresentação da Pata 
d’Açúcar e em todos os trabalhos 
que fazem através do site www.
patadacucar.com. Os Conselhei-
ros da Visão também sempre 
estiveram presentes a apoiar os 
eventos e a patrocinar os custos 
das pesquisas e treino de alguns 
dos animais adotados pela insti-
tuição. O casamento entre mim e 
os Conselheiros era apenas uma 
questão de tempo e foi de facto o 
que veio a acontecer. Ainda bem! 
Tenho muito orgulho em ser a 
vossa embaixadora.
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Como é ser embaixadora?
Ser embaixadora é ter uma res-
ponsabilidade muito acrescida. 
Estamos a representar os valo-
res de uma marca de dimensão 
nacional, por isso é essencial 
manter uma boa imagem, pos-
tura e credibilidade.Depois, ser 
embaixadora é criar uma relação 
com todos os que lá estão. Desde 
os cargos mais altos até aos fun-
cionários espalhados pelas lojas 
em todo o país. Para mim não 
existem diferenças. São pessoas 
que trabalham em prol do suces-
so. Tenho muito amor e carinho 
por este papel que desempenho 

hoje. Espero poder continuar por 
vários anos. 

Que tipo de parceria tem com a 
marca?
Temos uma parceria fantástica. 
Estou presente em grandes even-
tos promovidos pela marca, faço 
sessões fotográficas constantes 
para termos material de divul-
gação sempre atualizado, recebo 
óculos de sol, cuidam das minhas 
lentes de contacto graduadas e, 
além disso, deram-me a oportuni-
dade de, para além de embaixado-
ra da marca, também ser o rosto 
das linhas próprias e exclusivas de 
armações e óculos de sol.

Que campanhas tem em mente 
para um futuro próximo?
Quero continuar a fazer as pró-
ximas campanhas de Outono/
Inverno - Primavera/Verão para 
as lojas, mas acima de tudo gos-
tava de ir mais além. De alcançar 
também as televisões, outdoors e 
tudo o que fosse meios de di-
fusão, entrelaçando ainda mais 
esta relação. Tenho um grande 
sonho e, quem sabe, poderá vir 
a ser realidade, que era de criar 
a minha própria marca de óculos 
by Conselheiros da Visão, para 
divulgar não apenas em Portugal, 
mas para o mundo! 

Penso que gostava 
de enfatizar a 
parte em que 
arrisquei tudo e 
fiz a travessia do 
Atlântico há cerca 
de 16 anos. 

Entrevista de Capa
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O que é que a Andressa, a visão 
e os Conselheiros da Visão têm 
em comum?
Foco e Espírito Humano. A em-
presa está sempre a pensar em 
como criar melhores condições, 
para que toda a população possa 
ter qualidade na saúde ocular.

Se tivesse de descrever os Con-
selheiros da Visão que palavra 
usaria? Porquê?
CREDIBILIDADE. É um Grupo de 
Ópticas, distribuído de norte a sul 
do país, onde o know-how e ino-
vação são a base do crescimento 
e sustentabilidade da marca. As 
pessoas que trabalham na rede 
de lojas Conselheiros da Visão, 
são profissionais experientes e 

com formação constante para que 
estejam sempre atualizados so-
bre as inovações do mercado, que 
está sempre em constante evo-
lução. Desta forma faz com que 
tudo tenha um grande sucesso. 

Que palavras gostaria de deixar 
a todos os associados e clientes 
Conselheiros da Visão?
Os Conselheiros da visão têm 
mais de cem ópticas em Portu-
gal, algumas delas centenárias,  
o que lhes confere um grande 
conhecimento a nível de cuidados 
e aconselhamento. Para os as-
sociados gostaria de dizer que a 
evolução está a acontecer, é cla-
ra e bem assertiva sem dúvida. 
Sair da zona de conforto pode ser 

muito difícil, por criar alguma 
insegurança no momento, porém 
o futuro está aí e o sucesso de 
tudo, desde um pequeno prego 
até um grande negócio, passa 
pela atualização e conquistar 
a geração que nos segue. Não 
podemos ter medo da mudança. 
É apenas acompanhar o mercado 
mundial e não ficar para trás. 
Para os clientes: continuem a 
usufruir dos serviços e produtos 
da rede Conselheiros da Visão 
porque estão constantemente a 
trabalhar para o vosso melhor. 
Já tive a grande oportunidade de 
estar presente em lançamentos 
de produtos e está tudo sempre 
pensado ao pormenor. 

Credibilidade, 
Foco e Espírito 
Humano. A 
empresa está 
sempre a pensar 
em como criar 
melhores 
condições, 
para que toda a 
população possa 
ter qualidade na 
saúde ocular.
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Com certeza tem muitas histórias 
para contar. Gostaria de destacar 
alguma?
Realmente histórias não me 
faltam, porque sempre gostei de 
viver a minha vida de forma muito 
intensa. Penso que gostava de 
enfatizar a parte em que arrisquei 

tudo e fiz a travessia do Atlântico 
há cerca de 16 anos. Se tivesse 
tido medo ou insegurança do meu 
passo, não teria jamais alcançado 
todo este sucesso de realizações 
que tive na minha vida profissio-
nal. Agora, dentro destes anos 
todos, teria pelo menos umas 

9.864 histórias e precisaríamos 
de muitas e muitas folhas desta 
revista (risos). 

Como está a ser esta experiência 
recente de viver nos Emirados 
Árabes Unidos, mais precisamen-
te em Abu Dhabi? 
Está a ser uma experiência incrível 
e totalmente diferente de tudo o 
que eu já vivi. O continente asiáti-
co desperta-nos para uma outra 
realidade, costumes e paisagens. 
O mundo árabe sempre me es-
poletou muita curiosidade e hoje 
convivo 24 sob 24 horas nesta cul-
tura que me fascina cada vez mais. 
Aqui, existe também uma enorme 
presença de outras nacionalida-
des, como filipinos e indianos, que 
são extremamente simpáticos e 
bem-dispostos. Desta vez, o que 
me levou a dar este grande passo 
foi o coração. O meu namorado 
teve o convite para ser treinador 
de um grande clube aqui de Abu 
Dhabi - Al Wahda – e, dentro deste 
projeto dele, tenho vindo a criar 
grandes oportunidades para mim, 
a de ser correspondente na Copa 
do Mundo do Qatar, que seria um 
grande sonho a realizar.  

O regresso para Portugal já tem 
data marcada?
Está previsto ficarmos apenas por 
um ano, mas que dá vontade de ex-
plorar este local um bocadinho mais 
dá, não posso mentir (risos). Entre-
tanto fiquem tranquilos que estão 
agendadas diversas idas minhas a 
Portugal, por questões profissionais.

Podemos continuar a contar com 
a simpatia e a imagem da Andres-
sa para difundir a nossa marca?
Com certeza. Quero ajudar em 
tudo o que for necessário, não 
apenas com a imagem, mas tam-
bém com contactos que sejam es-
senciais para a expansão da marca 
além-fronteiras. 

Para os associados gostaria de dizer 
que a evolução está a acontecer, é 
clara e bem assertiva sem dúvida.

Entrevista de Capa

 @conselheiros.da.visao
www.conselheirosdavisao.pt 

VALE 
20%

*Desconto válido até 31 de dezembro de 2022. Não acumulável com 
qualquer outro, desconto, campanha, ou acordos actualmente em vigor.

Armações 
Fitness*

Modelo Fitness 2091
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À conversa com Clientes

Ana Cristina Moreira afirma, 
sem rodeios, que “há muitos e 
bons motivos” para visitarem 
a Visãolima. “A diferenciação 
no atendimento, a simpatia dos 
proprietários, a disponibilidade 
e o acompanhamento ao cliente” 
fazem desta ótica Conselheiros da 
Visão uma referência em Corroios. 

Ana Cristina Moreira conheceu 
a marca Conselheiros da Visão 
quando, há cerca de dois ou três 
anos, a loja Visãolima abriu em 
Corroios. Os proprietários Filipa 
e Marco receberam-na de forma 
tão profissional e especial, uma 
experiência que a fez voltar e 
continuar a fazer parte da história 
desta ótica. 
Quando questionada sobre as 
razões que a levaram a escolher 
a Visãolima, Ana Cristina Moreira 
evidencia, em primeiro lugar, “a 
disponibilidade” e “o acompanha-
mento ao cliente desde o momen-
to da compra, até ao cuidado no 
pós-venda. Refere ainda “o profis-
sionalismo e a simpatia da equi-
pa”, a “relação preço/qualidade 
dos produtos” e o facto de se sen-
tir “confortável no espaço em si”. 
Além destes aspetos, Ana Cristina 
Moreira destaca “a vasta gama de 
armações e óculos de sol”, que 

são “diferentes de tudo e de todas 
as lojas que já tinha visitado”. 
Mais, Ana Cristina Moreira assu-
me que não há aspetos negativos 
a apontar, uma vez que na Visãoli-
ma primam sempre pela diferen-
ça. “Foi esse um dos motivos que 
me fez tornar Cliente desta ótica 
e passar a palavra”. E, assim, 

outras pessoas começaram a 
conhecer a família dos Conse-
lheiros da Visão: “Tanto eu como 
os meus familiares mais diretos 
somos clientes, assim como os 
meus próprios clientes e ami-
gos no geral, que também foram 
encaminhados por mim para a 
Visãolima”, acrescenta.

Ana Cristina Moreira e a sua 
experiência na Visãolima
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Apesar de ainda não haver cura 
para a miopia, é possível evitar a 
sua progressão. Hoje, felizmente, 
há tratamentos que diminuem a 
progressão da miopia, especial-
mente se forem implementados 
em idades precoces. 

Chegou a Portugal 
equipamento que 
permite avaliar o risco de 
progressão da miopia

Para acompanhar e adaptar o su-
cesso do tratamento existem no-
vos equipamentos, nomeadamente 
o Myah, que chegou recentemente 
a Portugal e é usado pela médica 
oftalmologista Sandra Guimarães. 
É um equipamento de vanguarda, 
sendo atualmente esta a “segun-
da médica” no nosso país a usar 
o Myah. No entanto, em Espanha 
“já há mais de 80 equipamentos a 
funcionar”, tal como refere San-

dra Guimarães, numa entrevista à 
revista bracarense SPOT1.     
De acordo com a médica oftalmo-
logista, o Myah é um equipamento 
com tecnologia japonesa direcio-
nado para avaliar a progressão da 
miopia em crianças, “que permite 
monitorizar a evolução e determi-
nar o percentil em que a criança 
se encontra. Os pais já estão muito 
familiarizados com as curvas de 
percentis desde o nascimento dos 

Saúde Visual
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Saúde Visual

filhos, usadas para o peso, altura, 
etc. Agora disponho desta infor-
mação para o tamanho do olho”, 
refere Sandra Guimarães.  Este 
é um equipamento que permite 
recolher dados precisos para gerir 
a progressão da miopia.

Lentes especiais
Para travar a miopia existem duas 
formas: lentes especiais e fár-
macos (normalmente gotas). Há 
lentes oftálmicas com eficácia cli-
nicamente comprovada no abran-
damento da progressão da miopia, 
como as MiYOSMART. Estudos 
recentes, partilhados no simpósio 
“Novas descobertas na gestão da 
miopia” que decorreu em setem-
bro nos Países Baixos, mostram 
que estas lentes combinadas com 
gotas de atropina (tratamento 
farmacológico) conseguem redu-
zir, ao longo de um ano, o “alon-

gamento axial e a progressão da 
miopia com máximo efeito”2. Isto 
significa que a progressão pode 
ser controlada, apesar de não 
desaparecer totalmente. 
Tirando os tratamentos médicos, 
há outras formas de controlar a 
miopia, como passar mais tem-
po ao ar livre, procurar cuidados 
oftalmológicos frequentes e fazer 
pausas regulares quando estamos 
expostos a ecrãs. 

1 - Revista Spot.  (2022, junho).  Equipamento 
inovador em Portugal permite avaliar risco de 
progressão da miopia nos primeiros anos de 
vida. Retirado de: https://revistaspot.pt/index.
php/2022/06/07/equipamento-inovador-portugal-
-permite-avaliar-risco-progressao-da-miopia-
-nos-primeiros-anos-vida/
2 - Hoya Vision. (s/d) HOYA Vision Care partilha 
novos dados na gestão da miopia na Conferência 
Internacional da Miopia 2022. Retirado de: https://
www.hoyavision.com/pt/sobre-a-hoya/hoya-vi-
sion-care-news/news-folder/hoya-vision-care-
-partilha-novos-dados-na-gestao-da-miopia-na-
-conferencia-internacional-da-miopia-2022/
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MiYOSMART: a forma inteligente de tratar a 
miopia em crianças, adolescentes e jovens

MiYOSMART é um dispositivo médico registado no Infarmed com o ID: 312201. Data da última revisão: Setembro de 2022.

Como funciona a tecnologia D.I.M.S. em MiYOSMART

A tecnologia D.I.M.S reduz em média 60%, a progressão da miopia das crianças em fase de 
crescimento do olho.*

MiYOSMART com a tecnologia D.I.M.S. é uma lente de 
correção monofocal cuja superfície frontal compreende 
centenas de pequenos segmentos, cada um 
proporcionando um desfoque miópico. Quando o olho fixa 
através de uma área do tamanho da pupila, há uma área 
de desfoque no olho, como se demonstra na ilustração 
abaixo.

Cada vez existem mais crianças com miopia. Felizmente, é possível controlar a progressão da miopia com uma solução 
simples e não invasiva. As lentes MiYOSMART são concebidas para serem usadas em todas as atividades preferidas das 
crianças. 

Com a tecnologia única D.I.M.S, a lente corrige a miopia em toda a sua superfície e tem uma área de tratamento em 
forma de colmeia para abrandar a progressão da miopia. O foco alternado e a área de tratamento proporcionam uma 
visão nítida e garantem simultaneamente o efeito terapêutico. 

Esta estrutura de lente possibilita abrandar o crescimento 
do globo ocular e proporcionar uma visão clara em 
simultâneo. Dentro da área circular de 9.4 mm de diâmetro 
no centro da lente, não há segmentos de desfoque. Está 
projetada para medir a potência da lente e corrigir o erro 
refrativo para atender às necessidades visuais de nitidez 
da visão.

Lente D.I.M.S com ilhas 
de desfoque

Desfoque 
miópico

Tamanho 
pupilar

Centro da lente sem segmentos de 
desfoque

Posição focal 
da potência
à distância

Posição focal 
da potência de 

desfoque
Os múltiplos 
segmentos de 
constante desfoque 
miópico distribuídos 
homogeneamente,
produzem desfocagem 
miópica

Zona óptica central com 
prescrição de longe do 
indivíduo, o que corrige o 
erro refractivo e proporciona 
visão nítida

Visão frontal da 
MiYOSMART

Múltiplos segmentos de 
desfoque miópico 

(+3.50 dp)

Potência de longe

Tratamento continuado

Tranquilidade para si e para a saúde visual do seu 
filho. O tratamento MiYOSMART TOTAL recomenda 
que seja efetuado um seguimento regular de cada 
paciente para monitorizar a efetividade terapêutica.

MiYOSMART TOTAL é o tratamento 
inovador de 3 anos para o seu filho 
que inclui:

Lentes necessárias para possíveis 
alterações superiores a 0.50 dp na 
graduação ou crescimento da 
criança, adolescente ou jovem.

Seguro com franquia em caso de 
quebra, perda ou roubo.

Tratamento seguro, não invasivo 
em material resistente e com 
proteção UV.
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simultâneo. Dentro da área circular de 9.4 mm de diâmetro 
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Tratamento continuado
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que seja efetuado um seguimento regular de cada 
paciente para monitorizar a efetividade terapêutica.
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refrativo para atender às necessidades visuais de nitidez 
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Lente D.I.M.S com ilhas 
de desfoque

Desfoque 
miópico

Tamanho 
pupilar

Centro da lente sem segmentos de 
desfoque

Posição focal 
da potência
à distância

Posição focal 
da potência de 

desfoque
Os múltiplos 
segmentos de 
constante desfoque 
miópico distribuídos 
homogeneamente,
produzem desfocagem 
miópica

Zona óptica central com 
prescrição de longe do 
indivíduo, o que corrige o 
erro refractivo e proporciona 
visão nítida

Visão frontal da 
MiYOSMART

Múltiplos segmentos de 
desfoque miópico 

(+3.50 dp)

Potência de longe

Tratamento continuado

Tranquilidade para si e para a saúde visual do seu 
filho. O tratamento MiYOSMART TOTAL recomenda 
que seja efetuado um seguimento regular de cada 
paciente para monitorizar a efetividade terapêutica.
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Tratamento seguro, não invasivo 
em material resistente e com 
proteção UV.
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Saúde

O estudo, denominado “Associa-
tion Between Cataract Extraction 
and Development of Dementia”, 
publicado no jornal científico JAMA 
Internal Medicine, teve por base 
a participação de 3.038 adultos, 
com 65 anos ou mais com cata-

ratas tendo 46% dos quais sido 
submetidos a cirurgia de catarata. 
A investigação norte-americana 
mostra que os “indivíduos que fi-
zeram cirurgia de catarata tiveram 
um risco menor de desenvolver 
demência do que aqueles que 
não foram submetidos à cirurgia 
durante um período de acompa-
nhamento médio de cerca de oito 
anos, por pessoa”. O trabalho de 
observação alerta, por outro lado, 
que “pessoas cujas cataratas 
limitam a sua visão, podem evi-
tar contacto social, exercícios e 
atividades”, o que “pode acelerar 
o declínio cognitivo”. A deficiência 

visual também pode diminuir os 
estímulos cerebrais e acelerar a 
neurodegeneração. Verificou-se 
que nos pacientes com degene-
ração macular relacionada com 
a idade, a perda de visão foi as-
sociada a uma atrofia do córtex 
visual durante um período de 
acompanhamento de 5 anos, e foi 
verificado um aumento no volume 

Cirurgia de catarata pode 
diminuir risco de demência 
em idades avançadas

De acordo com um estudo realiza-
do nos EUA, e publicado no jornal 
científico JAMA Internal Medicine, 
da Associação Médica Americana, 
“indivíduos idosos com catarata 
que foram submetidos à cirurgia 
tiveram um risco menor de de-
senvolver demência”.



O nosso foco. A sua visão

29

de matéria cinzenta após efetuada 
a cirurgia à catarata. 
Para além desta análise, os in-
vestigadores também analisaram 
a cirurgia de glaucoma, que não 
restaura a visão, mas que pode 
ajudar a prevenir a perda da mes-
ma. Contudo, este procedimento 
não teve efeito sobre o risco de 
demência. Atendendo aos alertas 
dos especialistas internacionais, 
a Associação de Profissionais 
Licenciados de Optometria (APLO) 
apelou a um melhoramento do 
acesso aos cuidados de saúde da 
visão no que respeita à cirurgia 
da catarata. “Portugal é o se-
gundo país do mundo com média 
de idade mais elevada e por isso 

deve preparar-se para os desafios 
do envelhecimento. Melhorar a 
saúde ocular no contexto de uma 
população envelhecida deve ser 
uma prioridade das principais 
entidades de saúde e decisores 
políticos”, adverte Raúl de Sousa, 
presidente da APLO, referindo o 
estudo norte-americano. Apesar 
da investigação mostrar que há 
uma associação significativa entre 
a extração de catarata e o menor 
risco de desenvolver demência, de 
acordo com os investigadores são 
necessários mais estudos para 
perceber essa mesma associação. 

Fonte: https://jamanetwork.com/journals/ja-
mainternalmedicine/fullarticle/2786583

“pessoas cujas 
cataratas limitam 
a sua visão podem 
evitar contacto 
social, exercícios e 
atividades”, o que 
“pode acelerar o 
declínio cognitivo”
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Em dezembro de 2015, Manuel 
Pombinho vê o seu nome entrar 
na história da aviação desporti-
va. A Federação Portuguesa de 
Voo Livre criou uma taça com o 
seu nome, troféu que é entregue 
anualmente ao melhor praticante 
federado do país. Porém, o seu 
fascínio pelos céus já é antigo e, 
em conversa connosco, assume 
que os 73 anos não lhe pesam 
e vai “continuar a voar sempre 
que as condições meteorológicas 
o permitam e a vontade de voar 
continue”.

Manuel Pombinho foi o primeiro 
português a praticar parapente no 
país, numa experiência realizada 
na Serra de São Luís, inserida no 
Parque Natural da Arrábida. Desde 
então passaram-se cerca de 40 
anos e Manuel Pombinho é hoje 
uma referência incontornável da 
aviação desportiva em Portugal. 
Mas quem é este destemido dos 
ares, que possui a ótica como pro-
fissão?
Natural de Beringel, no distrito de 
Beja, Manuel António Sousa Pom-
binho cumpriu o serviço militar, 
como voluntário, no corpo de tro-
pas paraquedistas. Em 1971, após 
“guardar a farda”, frequentou o 
curso de Paraquedismo Desportivo, 
realizando cerca de uma centena 
de saltos em queda livre. Em 1984, 
iniciou-se na Asa Delta, após tér-

mino do respetivo curso. Visando 
aumentar os seus conhecimentos 
e diversificar as suas experiências, 
deslocou-se a França, em agosto 
de 1986, para frequentar, no Clube 
dos Desportos de La-Clusaz, o Cur-
so de Parapente ministrado pelo 
famoso alpinista Pierre Gevaux. 
Em julho de 1987, participou no 
primeiro campeonato experimental 
mundial desta última modalidade, 
realizado em Verbier, na Suíça, ten-
do sido o único português presente. 

Manuel Pombinho,  
o ótico que “voa” 

Para além da ótica

É titular da licença 
de instrutor e 
de pilotagem 
nº1, emitida 
pela Federação 
Portuguesa de Voo 
Livre.
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Manuel Pombinho 
é uma referência 
na área da ótica, 
tal como acontece 
no mundo do 
parapente

No ano seguinte, em julho de 1988, 
participou no primeiro campeonato 
da Europa, realizado em Grenoble, 
França, sendo ainda o único piloto 
português. Em 1989 participou, em 
Kossen, na Áustria, no primeiro 
campeonato mundial de parapente, 
continuando a ser o único portu-
guês em competição.
Além de piloto mais antigo, Manuel 
Pombinho é também pioneiro na 
instrução de parapente no nosso 
país. Em 1987 iniciou, aos fins de 
semana, a formação dos primeiros 
pilotos de parapente em Portugal, 
atividade que tem desenvolvido 
sem interrupção, tendo formado 
cerca de 250 pilotos até ao mo-
mento, sem ter registado qualquer 
acidente nos cerca de 40 anos 
de atividade. É titular da licença 
de instrutor e de pilotagem nº1, 
emitida pela Federação Portuguesa 

de Voo Livre. Mais, possui a única 
escola de parapente com instala-
ções próprias em Portugal. 
Mas Manuel Pombinho não fica por 
aqui! Organizou várias competições 
nacionais e ibéricas, entre 1987 e 
1995, e participou durante muitos 
anos em competições nacionais, 
colaborando com as respetivas 
organizações. Foi nomeado Figura 
Proeminente do Voo Livre no ano 
de 1996. Em 28 de setembro de 
1996, como reconhecimento pelo 
seu papel de pioneiro e grande 
impulsionador do parapente em 
Portugal, foi proposto pela Fe-
deração Portuguesa de Voo Livre 
para receber da Confederação do 
Desporto de Portugal a mais alta 
insígnia alusiva a este desporto. 

E a vida na ótica?
Quando terminou o serviço militar, 
Manuel Pombinho iniciou o seu 
percurso profissional em duas 
relojoarias, onde começou a ter 
contacto com o mercado da ótica, 
um ramo que estava em desen-
volvimento e que, desde logo, o 
cativou. “Nestas duas casas em 
Angola iniciei o primeiro contacto 
com a ótica. A experiência foi muito 
motivadora, porque era uma área 
em expansão, pela qual eu senti 
um interesse especial”. Depois 
da independência da província 
de Angola regressou a Portugal. 
Instalou-se em Sines, cidade onde 
abriu a Masterópticas há mais de 
quatro décadas. Membro da família 
Conselheiros da Visão há já muitos 
anos, Manuel Pombinho é uma re-
ferência na área da ótica, tal como 
acontece no mundo do parapente. 
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Como fazer uma correta 
manutenção dos seus óculos

Dicas e 
Conselhos

Realizar a manutenção básica 
dos óculos é simples: lave-os 
corretamente, evite colocá-los 
diretamente sobre superfícies, 
de forma a proteger as lentes, e, 
periodicamente, visite a sua ótica 
de confiança para fazer os ajustes 
necessários. Neste artigo, damos 
algumas dicas úteis e práticas so-
bre como cuidar dos seus óculos.

USE AS DUAS MÃOS.

Coloque e tire os óculos com cuida-
do usando as duas mãos.

POSICIONE-SE COM AS LENTES 
VOLTADAS PARA CIMA.
Ao pousar os óculos, coloque-os 
de forma que a parte curva da len-
te fique voltada para cima.
Colocá-los para baixo pode causar 
riscos.

EVITE O CALOR.
Não exponha os óculos ao calor 
nem os use em áreas extrema-
mente quentes.
As armações podem deformar ou 
as lentes podem rachar. Não deixe 
os óculos no painel do carro ou 
em outros locais que recebam luz 
solar direta.

SECAR IMEDIATAMENTE QUANDO 
MOLHADO.
Se os seus óculos ficarem molha-
dos pela chuva ou suor, seque-os 
imediatamente.
A ferrugem ou a água podem cau-
sar manchas que muitas vezes são 
difíceis de remover.
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Dicas de uso para 
óculos novos
Há um período de ajuste para 
quaisquer óculos recém-adquiri-
dos, especialmente com uma nova 
prescrição. Não alterne entre ócu-
los antigos e novos com diferentes 
prescrições - isso pode tornar o 
tempo de adaptação mais longo.

Se usa óculos progressivos ou 
bifocais pela primeira vez, vai ter 
um período para se ajustar, pois, 
limitará a sua perceção de pro-
fundidade. Tenha cuidado ao subir 
e descer escadas ou locais com 
diferenças de altura.

Evite usar óculos nas seguintes 
condições:

Quando toma banho, pode 
oxidar e acelerar a deterioriza-
ção do material da armação.

Em locais com temperaturas 
extremas, como por exemplo-
saunas quentes ou um frigorí-
fico industrial. As lentes podem 
mudar de forma, causar distor-
ção e/ou empenamento.

Ao praticar desporto de alto 
impacto. As lentes podem que-
brar e ferir os olhos ou o rosto 
e até mesmo levar à perda de 
visão. Recomendamos o uso 
das armações Fitness, marca 
exclusiva das Ópticas Conse-
lheiros da Visão. 

Se sentir erupção cutânea ou 
alergia ao usar os óculos. Nestas 
situações consulte o seu médico.

Dicas de limpeza
Se os seus óculos ficarem sujos, 
limpe-os com água fria (e uma gota 
de detergente suave do tamanho de 
uma ervilha, se necessário).
Use um pano de microfibra ou de 
limpeza de lentes para secá-los. 
Não use detergente ou diluente.
NOTA: Ao limpar as lentes, segure a 
ponte da armação e limpe suavemen-
te para evitar entortar a armação ou 
partir as lentes.

E se danificar os 
meus óculos?
Procure os especialistas dos Con-
selheiros da Visão, distribuídos por 
uma rede de mais de 150 óticas. 
Fale connosco através do mail: 
geral@conselheirosdavisao.pt ou 
através da linha telefónica: +351 
217 819 123 (valor de uma chama-
da para a rede fixa nacional).
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15% dos condutores tem uma 
acuidade visual inferior a 5/10 
(50%) e 20% tem um defeito vi-
sual não corrigido. Os problemas 
visuais são responsáveis por qua-
se 25% dos acidentes de trânsito 
e, embora a condução noturna 
apenas represente menos de 10% 
do tráfego diário, é quando ocor-
rem mais de 50% dos acidentes 
mortais.

Sabia que 20% dos condutores 
que andam na estrada tem um 
defeito visual não corrigido?
Quando está na estrada, 90% da 
informação necessária à condução 
chega-lhe através da sua visão, 
pelo que é essencial que esta es-
teja no seu melhor estado. Condu-
zir implica ser bem visto, ver bem 
e poder antecipar. Requer visão ao 
longe, mas também lateral, bino-
cular para perceção de distância 
e visão de perto para o painel de 
instrumentos.
De forma a tentar sensibilizar 
para a importância da visão na 

prevenção rodoviária, as Ópticas 
Conselheiros da Visão trazem-lhe 
3 pontos chave:

Controle regularmente a sua visão
A miopia, astigmatismo ou hi-
permetropia podem mudar com 
o tempo. Portanto, é importante 
controlar regularmente a sua 
visão, em qualquer idade.

Pondere usar óculos de sol
Opte por lentes polarizadas, que 
eliminarão os reflexos causados 
pela luz do sol na estrada. As len-
tes coloridas, amarelas ou laranja, 
proporcionam um maior contraste 
em tempo de nevoeiro ou chuva. 
Outra opção são as lentes foto-
cromáticas, de tom variável, que 
se ativam para proporcionar um 
maior conforto.

Não negligencie a condução noturna
Se for conduzir de noite, a sua aten-
ção tem que ser redobrada. A visão 

é alterada durante a noite, a per-
ceção de contrastes, distâncias ou 
cores são afetadas – o que se agrava 
em pessoas com miopia e astigma-
tismo. Para os presbíopes (100% da 
população após os 45 anos), existem 
lentes progressivas especialmente 
adaptadas à condução.

A importância da visão na 
prevenção rodoviária 
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4 cuidados a ter com a visão noturna:
1. Certifique-se de que a sua 

prescrição está atualizada 
Quer utilize lentes de contac-
to ou óculos, manter a sua 
prescrição atualizada é uma 
boa ideia e pode até ser uma 
exigência legal. Conduzir sem 
a prescrição adequada – com 
a visão desfocada ou turva – é 
uma ameaça para a sua segu-
rança e para a segurança das 
outras pessoas na estrada.

2. Considere colocar tratamento 
antirreflexo, nas suas lentes 
que utiliza 
Estes revestimentos especiais 
eliminam os reflexos das partes 
da frente e de trás das lentes, 

permitindo que passe mais luz 
através delas e melhorando a 
acuidade visual. É uma grande 
vantagem quando tem de con-
duzir com pouca luz ou de noite.

3. Evite a fadiga ocular na estrada 
Os especialistas sugerem fa-
zer pausas na condução se 
notar a visão pouco nítida ou 
tiver sintomas de fadiga ocu-
lar. Se estiver na estrada ou 
na autoestrada sem um sítio 
onde parar, pode manter os 
olhos em movimento olhando 
para os sinais de trânsito, as 
matrículas e outras coisas 
que não exijam que tire a con-
centração da estrada.

4. Mantenha vidros, espelhos e 
lentes limpos e nítidos 
Ter os óculos com as lentes 
sujas também pode ter um 
impacto negativo na condu-
ção. Antes de ligar o car-
ro, verifique como estão as 
lentes, da mesma maneira 
que verifica os espelhos, para 
garantir que estão limpas. 
Para eliminar rapidamente as 
manchas, tenha sempre um 
pano de microfibra à mão.

*Fonte: https://www.essilor.pt/a-sua-vida-e-os-
-seus-olhos/cuide-da-sua-vida-e-dos-seus-o-
lhos-essilor/guidelines-to-improve-night-driving

Os averbamentos são colocados no campo 12

Sabia que a 
condução noturna 
representa menos 
de 10% do tráfego 
diário, mas 
provoca mais de 
50% dos acidentes 
mortais?
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Como a visão afecta a 
aprendizagem dos nossos filhos?
Victor Ruiz

Opinião

É sabido que uma grande parte do 
nosso conhecimento do mundo é 
percebido pelo sentido da visão, 
pelo que cerca de 80% do que 
uma criança aprende na escola é 
aprendido visualmente.

A aprendizagem, seja a partir de 
um caderno, de um tablet, com-
putador ou das interações com 
outros, requer uma utilização 
continuada do sistema visual.
Podemos pensar que se os nossos 
filhos conseguem ver claramente 
não haverá nenhum problema. No 
entanto, a visão é muito mais do 
que apenas a acuidade visual. É a 
capacidade de assimilar a infor-
mação, processá-la, compreendê-
-la e agir em conformidade.
Alguns “problemas de visão” 
relacionados com a aprendizagem 
resultam de défices no proces-
samento de informação visual e 
eficiência visual.

A visão tem três componentes 
principais: receção, tratamento e 
saída.
A receção é a capacidade de ver as 
coisas de forma clara, singular e 
confortável. Esta é a função de en-
trada do sistema visual, que pode 
ser comparada com a entrada de 
dados num computador.
O processamento visual é a capa-
cidade do seu cérebro de identifi-
car e calcular a informação rece-
bida pelos seus olhos. Uma vez 
que o computador (o seu cérebro) 
tenha recebido os dados, mani-
pula-os, classifica-os e passa-os 
através de processos para criar 
significado e compreensão.

A saída é o resultado do processa-
mento visual. É uma resposta ou 
uma ação. Por exemplo, a saída 
pode ser a criação de uma ima-
gem mental, uma resposta oral ou 
escrita, ou um gesto.
O sistema visual é um sistema 
complexo que funciona bem na 
maioria dos casos, e a maioria das 
pessoas toma-o como garantido. No 
entanto, se um elemento do sistema 
visual não funcionar como deveria, a 
aprendizagem pode ser um desafio.
Não podemos assimilar a infor-
mação de forma eficaz e confor-
tável se tivermos dificuldade em 
mover-nos ou controlar os nossos 
olhos da maneira que é suposto. 
Não podemos dar sentido ao que 
vemos com os nossos olhos sem 
uma função cerebral saudável e 
uma comunicação saudável entre 
os olhos e o cérebro.
Aqui estão alguns dados reveladores:

• 58% das crianças com difi-
culdades de aprendizagem têm 
dificuldade em copiar ou seguir as 
instruções no quadro, mesmo com 
uma acuidade visual de 20/20.
• 80% das crianças com dificul-
dades de leitura têm problemas 
de visão.
• 78% das crianças com proble-
mas de leitura ou aprendizagem 
têm dificuldade em seguir com 
os olhos correctamente, o que 
significa que os seus olhos não 

Licenciado em Medicina em 2001, 
pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de Zaragoza, Es-
panha, Victor Ruiz possui o Grau 
de Especialista em Oftalmologia 
desde 2006 e o Grau de Consultor 
em Oftalmologia desde 2015. Tem 
ainda Diploma de Estudos Avan-
çados (DAE) em Ciências da Visão, 
pelo Instituto de Oftalmobiologia 
Aplicada (IOBA) e Universidades 
de Valladolid, Miguel Hernandez, 
Murcia, Complutense de Madrid e 
de Coimbra-IBILI (2007).
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se movem suave e eficientemen-
te através do texto da página.
• 63% das crianças com pro-
blemas de leitura e aprendiza-
gem têm dificuldade em mover 
e olhar com os dois olhos de 
forma coordenada.

Os problemas de visão que afe-
tam a aprendizagem podem ser 
às vezes negligenciados ou mal 
diagnosticados. O rastreio de visão 
feito na escola do seu filho ou pelo 
oftalmologista geralmente foca-se 
na capacidade de ver claramente 

à distância, pelo que é possível 
que os resultados mostrem uma 
visão 20/20 (100%), não detetando 
problemas de descoordenação do 
movimento ocular ou deficiências 
de processamento visual.
Para diagnosticar um problema 
de visão relacionado com a apren-
dizagem, o seu filho deverá fazer 
um exame funcional completo à 
visão, realizado por um oftalmo-
logista ou técnico de ortóptica, 
especializado no desenvolvimento 
e cuidados da visão.

Quais podem ser os sinais de um 
problema de visão que causa difi-
culdades de aprendizagem?:

• Inversão ou confusão de letras 
na leitura ou escrita.

• Palavras semelhantes causam 
confusões.

• Saltar letras, palavras ou linhas 
ao ler ou escrever

• Dificuldade em copiar do qua-
dro, mesmo com uma acuidade 
visual de 20/20.

• Leitura abaixo do nível da 
turma ou baixa capacidade de 
compreensão da leitura.

• Escrita confusa.

• Problemas físicos ao ler, tais 
como tonturas e náuseas, cansa-
ço ou fadiga ocular.

• Visão dupla ou visão turva mes-
mo com acuidade visual 20/20.

80% das crianças com dificuldades de 
leitura têm problemas de visão.
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• Problemas comportamentais 
que se assemelham aos síndro-
mes de hiperactividade ou de 
défices de atenção.
• Encostar-se ou olhar com a 
cabeça de lado para ler, tapar 
ou fechar um olho, ou inclinar 
a cabeça num ângulo incomum 
enquanto lê.
• Ser desajeitado, nervosismo em 
público, falta de coordenação ao 
praticar um desporto.

Muitas crianças têm dificuldades de 
aprendizagem devido a problemas 
de visão não detetados que po-
dem ser melhorados com sucesso 
através de terapias visuais. Alguns 
desses problemas de visão estão re-
lacionados com outros problemas da 
aprendizagem pelo que a abordagem 
deve ser sempre multidisciplinar.  

Quando os nossos filhos têm 
dificuldades na escola ou dificul-
dades de aprendizagem, é sempre 
confuso e preocupante. 
Se após a consulta com uma 
adequada avaliação completa da 

função visual nada é detetado, não 
desista, será necessário apro-
fundar com testes específicos de 
dislexia, disgrafia, etc. Mas disso, 
falaremos noutro artigo.

Para diagnosticar um problema 
de visão relacionado com a 
aprendizagem, o seu filho deverá fazer 
um exame funcional completo à visão, 
realizado por um oftalmologista ou 
técnico de ortóptica, especializado no 
desenvolvimento e cuidados da visão.

Opinião
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Desde a sua abertura em Campo-
lide, em agosto de 1998, que Ilda 
Rodrigues Fonte (sócia fundadora) 
regista um histórico de fidelização 
à marca Óptica do Arco. Os clientes, 
que as acompanham desde sem-
pre, trazem agora consigo “os seus 
descendentes, que se têm mantido 
fiéis. São mais que clientes, são 
amigos”. Para as responsáveis, o 
aniversário “é sem dúvida o sen-
timento de dever cumprido, que o 
nosso trabalho agrada aos nossos 
clientes e que nos continuam a 
procurar, apesar da grande oferta 
existente no mercado”. A perda de 
Joaquim Sá, sócio fundador e pai de 
Bárbara Sá Marques, em novembro 
de 2004, foi seguramente o momen-
to mais baixo da história da Óptica 
Arco. De olhos postos no futuro, 
procuram manter-se “atualizados” 
numa relação de “proximidade ao 
cliente”, uma mais-valia do “comér-
cio de proximidade”. “Continuare-
mos a oferecer um serviço perso-
nalizado e de qualidade a todos os 
que nos derem a honra de visitar a 
nossa loja”, asseguram as respon-
sáveis da Óptica do Arco.

A leiriOptica abriu portas em 1980 
através das mães dos atuais pro-
prietários e, como tal, as referên-
cias à ótica vêm desde a infância. 
“Gostar da ótica e do contacto com o 
público foi algo natural que cresceu 
connosco. Facilmente nos recorda-
mos de vários clientes e momentos 
que nos marcaram que fazem parte 
desta tão bela história, porque a 
ótica foi-se misturando com a nossa 
vida”, assumem Catarina Ferreira e 
Ricardo Branco. Em qualquer negó-
cio, “atingir 42 anos de existência é 
um marco assinalável. Só é possível 
com muito trabalho, muita dedica-
ção ao cliente e usando os melhores 
produtos e parceiros. Significa tam-
bém que estamos a fazer um bom 
trabalho e continuamos a aprender 
e melhorar todos os dias”, acres-
centam. A ligação da leiriOptica ao 
Grupo Conselheiros da Visão deu-se 
há apenas alguns anos, decisão 
que não mudariam. “Sentimo-nos 
apoiados por uma grande equipa 
que nos ajuda sempre que precisa-
mos de algo. Além disso, é muito 
salutar a partilha de conhecimentos 
que temos nas nossas atividades 
em grupo. Não podemos deixar de 
agradecer a toda a estrutura e, cla-
ro, ao nosso principal foco que são 
os nossos clientes”. 

Breves

Óptica do Arco completa 
24 anos

“Atingir 42 anos é um 
marco assinalável”

Bárbara Sá Marques e Ilda Rodrigues

Catarina Ferreira e Ricardo Branco

Conselheiros da Visão 
têm nova imagem no 
atendimento
No seguimento do rebranding da 
marca, o Grupo Conselheiros da 
Visão lançou uma nova imagem 
no atendimento, para os profis-
sionais que diariamente fazem 
o atendimento nas mais de 150 
lojas associadas. A “inspiração na 
imagem gráfica da empresa” foi 
o mote para o design das novas 
fardas, numa “afirmação pelo 
estilo mais descontraído e jovem, 
mantendo sempre a variedade de 
cores característica do grupo”, 
sublinha a empresa. Pedro Soares, 
presidente do grupo Conselheiros 
da Visão, pretende uma imagem 
moderna e agradável, acompa-
nhando a moda e a evolução das 
tendências, e adaptá-la à dinâmica 
atual da empresa. “O nosso foco 
diário é ser uma referência no se-
tor da ótica, através do serviço de 
excelência que disponibilizamos, 
e acreditamos que essa imagem 
deve ser passada ao consumidor 
final de forma transversal”.
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As novas fachadas  
são a nossa imagem

O rebranding das 
Ópticas Conselheiros 
da Visão faz parte 
de uma estratégia 
que aposta na 
diferenciação e no 
dinamismo, de forma 
a aproximarmo-nos 
cada vez mais dos 
nossos clientes. 
Esta nova imagem, 
mais moderna e 
agradável à vista, 
acompanha a evolução 
das tendências e 
representa um ponto 
de viragem na nossa 
história. 
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Óticas do Grupo Conselheiros da 
Visão no Facebook

A comunicação assume uma impor-
tância crucial no crescimento das 
empresas. E, nesta aldeia global em 
que vivemos, investir na comunica-
ção digital é um dos muitos aspetos 
fundamentais para uma boa gestão 
estratégica de marketing. As redes 
sociais fazem, assumidamente, 
parte da vida das pessoas. Atual-
mente, tudo o que acontece está lá. 
Assim, não é de estranhar que se 
comece a verificar que os consumi-
dores tomem decisões de compra 
através das redes sociais. Hoje 
mais do que nunca, o provérbio 
português: “Quem não é visto não 

é lembrado!” está bem presente na 
cabeça de todos aqueles que têm 
negócios e, que percebem a impor-
tância de estar “visível e presente” 
no mundo virtual. 

Com a pandemia, a aposta no 
virtual tornou-se ainda mais 
evidente, sendo que o ciberespaço 
é uma porta aberta para o mun-
do e as redes sociais uma forma 
de contacto permanente com os 
clientes, potenciais clientes e até 
fornecedores. Os diversos confina-
mentos a que todos fomos sujeitos 
“obrigaram” a novas medidas na 

comunicação, passando o virtual 
a servir de intermediário e até de 
meio único para a comunicação. A 
“moda do virtual” chegou em força 
e a tendência é para continuar. 
Todos estão cientes disso, embo-
ra sem nunca esquecer que nada 
substitui o contacto presencial, a 
“ida à ótica”, ou a “experiência do 
toque” dos materiais. 

Redes Sociais
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Rosa D’ Ouro 
“A ótica Rosa D’Ouro está presen-
te em duas redes: o Facebook e o 
Instagram. Comunicamos produto, 
serviços e tentamos chamar a aten-
ção daqueles que nos seguem para 
a importância da visão. O nosso Fa-
cebook é gerido por uma empresa 
externa, a OPTI, de forma a conse-
guirmos manter a página atualizada 
quase diariamente. Entendemos 
que estes meios digitais são uma 
forma de comunicarmos e estarmos 
mais perto dos nossos clientes”. 

Óptica do Arco
“Cada vez mais as redes sociais 
assumem um papel importante na 
nossa empresa. Para nós é uma 
ferramenta de trabalho que nos 
possibilita estar mais próximo dos 
nossos clientes e seguidores, dan-
do a conhecer os nossos serviços 
e artigos. Normalmente, os conte-
údos partilhados nas redes sociais 
são os serviços que prestamos, 
novidades e, sempre que se justifi-
que, as campanhas em vigor”. 

Óptica Dias
“As redes sociais são montras di-
gitais, vistas por milhares de pes-
soas que hoje, mais do que nunca, 
procuram tudo online. E, por isso, 
tanto o Facebook como o Insta-
gram assumem uma importância 
enorme para qualquer empresa ou 
negócio. Apesar de não publicar-
mos regularmente nesses meios, 
é nosso objetivo trabalhar melhor 
as redes sociais, e até mesmo o 
nosso site”. 

Conheça as três óticas do Grupo Conselheiros da Visão que tiveram a 
melhor performance em termos de publicações no Facebook durante 
os meses de verão. E, para percebermos qual é a visão e as estratégias 
de cada uma relativamente à presença no mundo virtual, falámos com 
os seus responsáveis.
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Passatempos

Tens olho 
para os 
números?

Estreloku
Preencher cada linha da estrela, 
os arcos do centro ao vértice, com 
números de 1 a 7, sem repetir em 
nenhuma delas. Experimenta! 

Festa na Galáxia 
Uma grande algazarra na galáxia 
com muita diversão e dança. Con-
segues contar quantos convidados 
vieram de cada tipo?
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Os olhos também comem

Bacalhau confitado em azeite e alecrim 
com esmagado de grão e couve

Ingredientes para 4 pessoas

• 4 lombos de bacalhau com 
180g cada 
• 6 dl de azeite
• 2 dentes de alho com casca
• 1 folha de louro

• 1 pé de alecrim
• 400g de couve lombarda, corta-
da em tirinhas finas
• 400g de grão de bico cozido
• Sal e pimenta preta 

1
Aqueça o azeite numa frigidei-
ra onde caibam os 4 lombos de 
bacalhau. Quando o azeite estiver 
a cerca de 80ºC (use um termó-
metro), coloque os lombinhos, os 
dentes de alho, a folha de louro e o 
pé de alecrim. Tape e leve ao lume 
brando durante 5 a 7 minutos, sem 
deixar ferver e mantendo a tempe-
ratura em redor aos 80ºC.

2
Quando o bacalhau estiver pron-
to, retire 1dl do azeite para outra 
frigideira e aqueça bem. Salteie a 
couve-lombarda em tirinhas du-
rante 1 minuto. Tempere com sal e 
pimenta preta.

3
Retire mais 1dl de azeite para 
uma outra frigideira, ou para uma 
caçarola e aqueça. Quando estiver 
quente, junte o grão-de-bico bem 
escorrido e aqueça, envolvendo 
no azeite. Com um esmagador de 
batata, ou com um garfo, esmague 
grosseiramente o grão de maneira 
a que ainda fiquem alguns grãos 
quase inteiros.

4
Sirva os lombinhos com o grão-
-de-bico e a couve-lombarda. 

Receita da Chef Justa Nobre

Justa Nobre é um dos rostos mais incontornáveis da nossa cozinha portuguesa. Nascida em Trás-os-Montes, a chef sempre 
carregou consigo a paixão pela cozinha e pelos sabores da culinária nacional.
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Abrantes
Óptica Alipios Praceta do Chafariz, 89 - A Abrantes 241 372 303
Óptica Alipios Urb. dos Platanos, Bloco 1 Loja A Alferrarede 241 362 833

Albufeira
Óptica Lúcia Estr. St.ª Eulália, Edif. Vila Nova, Lt. 10, Lj. A Albufeira 289 588 630

Alcobaça
Óptica Ribeiro R. Alexandre Herculano, 45 Alcobaça 262 582 345

Alenquer
Quer Óculos? Óptica Av. Bombeiros, 67/69 Alenquer 263 710 913

Almada
Óptica Pedro R. Bernardo Francisco da Costa, 73 Almada 212 749 583
Fernando Oculista R. António Andrade, 6 R/C Charneca da 

Caparica
212 962 677

Almeirim
Óptica Vanessa Pr. Lourenço de Carvalho, 32 Almeirim 243 591 220
Óptica Vanessa R. Direita, nº 144 Benfica do Ribatejo263 597 554

Almodôvar
Mamede Óptica R. António Cândido Colaço, 27-A Almodôvar 286 662 729

Amadora
Fernando Oculista R. Elias Garcia, 275 B Amadora 218 230 630
Fernando Oculista R. Elias Garcia 263 C Amadora 214 931 939
Olhar da Vila Av. Santos Matos nº 15 A Amadora 218 081 533
Óptica Quinto Sentido Av. da Quinta Grande, 8, 8-B Alfragide 215 893 986
Oculista da Brandoa R. da Liberdade, 11-B Brandoa 214 744 839
O Oculista do Bairro R. Prof. Dr. Egas Moniz, nº 1 - A, Loja Buraca 219 681 586
Fashion Optic R. Oliveira Martins, 13 A São Brás 214 938 632

Amarante
Óptica São Gonçalo R. 31 de Janeiro, 38 Amarante 255 440 043

Anadia
Óptica Termal R. dos Plátanos, Edifício Parque, Loja N Curia 231 516 057
Óptica Pato Estr. Nacional 334, 36 - Torres Poutena Vilarinho do 

Bairro - Anadia
231 959 300

Ansião
Óptica Ideal de Ansião R. dos Bombeiros Voluntários, 16 - Lj BAnsião 236 679 861

Arcos de Valdevez
Óptica Dias R. Conselheiro Plácido de Abreu Arcos de Val-

devez
258 522 821

Aveiro
AveirÓptica R. Domingos Carrancho, 1-A Aveiro 234 429 279

Barcelos
Santos Oculista Campo 5 de Outubro, 271 Barcelos 253 814 440
Santos Oculista C. Comercial do Terço, Loja 17 - C. 5 de Outubro Barcelos 253 811 528

Barreiro
Oculita Central Stº André R. Afonso de Albuquerque, 11-A – Stº AndréBarreiro 212 154 773

Beja
Centro Óptico de Beja R. da Liberdade, 10-A Beja 284 324 458

Benavente
Benaóptica R. Prof. António Salvado Pires, Lt. 9, R/c Benavente 263 517 485
Óptica Visão Clínica Av. Professor Egas Moniz, Nº 7-B Samora Correia263 655 607

Braga
Fernando Oculista de 
Ana Trabulo

Largo de Santa Cruz, 35 Braga 253 217 082

Óptica Vilas Boas Pr. Alexandre Herculano, 44/45 - 
Largo Penedos

Braga 253 221 426

Cabeceiras de Basto
Óptica Santos Av. Capitão Elísio de Azevedo Arco de Baúlhe253 665 332

Caldas da Rainha
OptiCaldas R. Heróis da Grande Guerra, 124 R/c Caldas da Rainha 262 843 269

Cantanhede
Óptica Santos R. de S. João, 4-A Cantanhede 231 423 441

Cascais
Olhar em Redor Centro Comercial Areias, Lj 6 A e 18 Alapraia 214 646 050
Óptica Perfil R. Sacadura Cabral, Lt. 4 – Loja 1 Carcavelos 214 566 119
Altavisão Estr. da Alapraia, 494 B r/c direito Estoril 211 391 058
Olhar em Redor R. Egas Moniz, Nº 190 A S. João Estoril 211 926 440

Castelo Branco
Óptica Ideal Alameda da Liberdade, 23 Castelo Branco272 342 526

Coimbra
João Carlos Oculista R. Avelino Veiga, 15/17 Coimbra 239 824 082
Óptica Médica Mondego Alameda Calouste Gulbenkian, 13/15 Coimbra 239 483 388

Condeixa-a-Nova
Óptica Ideal de Condeixa R. Dr. Simão da Cunha, 2 Condeixa-a-Nova 239 944 334

Entroncamento
Óptica Visão Clínica Av. Dr. José Eduardo Vitor das Neves, 27Entronca-

mento
249 728 334

Esposende
VisãÓptica Largo Rodrigues Sampaio, 38 Esposende 253 961 357

Estarreja
Espiral Ópticas R. Prof. Dr. Egas Moniz, Lt 6, Piso 0 Avanca - Es-

tarreja
256 754 732

Estremoz
Óptica Versão de LuzR. Vasco da Gama, nº 7 Estremoz 268 084 777

Faro
Óptica Lúcia R. Dom Francisco, Nº 22 Faro 289 093 643
Visóptica R. Dr. Cândido Guerreiro, n.º 50 Faro 289 829 585
Óptica Médica de Montenegro R. Júlio Dinis, Nº 25 Montenegro 289 807 738

Figueira da Foz
Mácula Óptica R. Rancho das Cantarinhas, 6 - Buarcos Figueira da Foz 233 434 119

Guimarães
Óptica de GuimarãesR. de Stº António, 72-80 Guimarães 253 412 552

Lagoa
Óptica Lúcia Largo 5 de Outubro 24 Lagoa 282 342 111

Lagos
Óptica Lagos R. Marquês do Pombal, 18 Lagos 282 760 832

Leiria
Óptica Bombarral Largo do Município, 14 Bombarral 262 604 600
LeiriÓptica R. Capitão Mouzinho de Albuquerque, 55 Leiria 244 825 264

Lisboa
Óptica Algés Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 33/35 Algés 214 112 820

O Oculista do Bairro Av. Grão Vasco, nº 45 A - Benfica Lisboa 215 959 998
Óptica Conselheiros da Visão Av. João XXI, Nº 23 B Lisboa 211 910 628
Óptica Jomil R. Áurea, 249 Lisboa 213 420 719
Óptica do Arco R. Professor Sousa Câmara, 136-C Campolide 213 885 624
Óptica Brasil Largo do Rato, 12-C Rato 213 886 018

Loulé
Óptica Fonseca Pr. da República, 10 Loulé 289 417 968
Óptica Lúcia Av. 25 de Abril, Nº 25, Loja B Loulé 289 093 619

Mação
Óptica Saramago R. Francisco Serrano, n.º 15 Mação 241 572 363

Mafra
Óptica Conselheiros da Visão Av. 25 de Abril, nº 15, Loja D Mafra 261 149 020

Maia
Diagonal Óptica Edifício Via Diagonal, 11 Castelo da Maia 229 824 135
MaiÓptica Av. Dr. Germano Vieira, 482 Gueifões 229 600 254

Matosinhos
Óptica Médica de Guifões R. de Tourais, 5A Guifões 916 562 953
Medical Óptica de Leça R. Alberto Laura Moreira Júnior, 86 Leça da Palmeira 934 037 085
Óptica Senhora da Hora Av. António Domingos dos Santos, 87 Senhora da Hora 229 531 343

Mirandela
Atelier Óptico Av. Amoreiras N.º 264 Mirandela 278 248 092

Moita
Óptica Cidade Nova R. 1º de Maio, 71-C Baixa da Banheira212 090 472

Ópticas Conselheiros da Visão (por concelho)
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Nazaré
Léo Oculista R. da Sub-Vila, 25 Nazaré 262 551 654
Rosa D´Ouro Óticas Edif. Solmar - R. dos Galeões, Corte B, Lj. 3 Nazaré 262 561 689
Horizonte Visual Pr. 25 de Abril , Nº 2 Valado dos Frades 262 578 091

Nelas
Mundivisão Óptica Av. João XXIII, Lj. 7 Nelas 232 940 338

Odivelas
Gilmed Óptica R. do Lagar, nº 2 - Loja B Caneças 219 816 851
Gilmed Óptica Urb. Qta. Segulim, Lote A - Ed. 

Intermaché, Lj 8
Famões 219 341 622

Óptica São Cristóvão Av. D. Dinis, 62-A Odivelas 219 315 745

Olhão
Óptica Lúcia Av. Dr. Bernardino Silva, nº 66/68 Olhão 289 040 382
Óptica Médica Olhanense Av. D. João VI, nº 74, Lt. 1, Lj B Olhão 289 048 944

Oliveira do Bairro
Óptica Pato R. do Sobreiro - Galerias Bolivar, Bloco B Bustos 234 752 194
Óptica Neto Jóias Av. Dr. Abílio Pereira Pinto, nº 30 Oliveira do Bairro 234 746 637

Oliveira do Hospital
Óptica do Concelho R. Engenheiro Adelino Amaro da Costa, 10 Oliveira do Hospital238 606 276

Ourém
Óptica Andreia R. Jacinta Marto, nº 90 Fátima 262 551 654
Rosa D´Ouro Óticas R. dos Monfortinos - Apartado 21 Fátima 249 530 080
Ourém Óptica Pr. da República, 16 R/c Ourém 249 543 934

Ovar
Espiral Ópticas R. 13 de Maio, 988 A Cortegaça 256 754 732

Palmela
Fernando Oculista Pr. da Independência, Nº 8 Pinhal Novo 216 045 651

Paredes
Centro Óptico Vale do Sousa R. Elias Moreira Neto, 13 Paredes 255 784 223

Ponte da Barca
Óptica Dias R. Dr. Joaquim Moreira de Barros, 22 Ponte da Barca258 452 573

Ponte de Lima
Óptica Dias R. Cardeal Saraiva, n.º 23 Ponte de Lima 258 094 438

Ponte de Sôr
Nuno Óptica R. General Humberto Delgado, Lt. H – Fr. C Ponte de Sôr 242 206 391

Portimão
Óptica Lúcia R. do Comércio,  n.º 27, Letra A, R/Ch Portimão 282 492 507

Porto
Óptica Barreiros R. Serpa Pinto, 86 Porto 228 328 523
Óptica Invicta Av. Dr. Antunes Guimarães, 25 Porto 226 169 531
Óptica Pacheco Av. Fernão Magalhães, 1941, Lj. 9 Porto - Antas 225 027 179
Óptica V R. Costa Cabral, nº 2195 Porto 225 493 003
Premium Ópticas Pr. Exército Libertador, 52 Porto 224 003 436
Premium Ópticas Av. da Boavista, 661 Porto 224 077 691
Retina Óptica R. Sampaio Bruno, 12-A Baixa 222 017 458
Retina Óptica Travessa das Campinas, 45 Ramalde 226 172 008
Sousa Ópticos R. Passos Manuel, 187 Baixa 222 006 245

Póvoa de Lanhoso
Óptica Novo Visual Av. dos Bombeiros Voluntários, Nº 92 Póvoa de Lanhoso 253 033 898

Póvoa de Varzim
Óptica Vermar Av. Nossa Srª das Neves, 98 R/C A-Ver-o-Mar 252 611 577
MK Óptica Av. Mouzinho de Albuquerque, nº 

123
Póvoa de 
Varzim

252 618 253

Salvaterra de Magos

LuzÓPtica Av. Dr. Roberto Ferreira Fonseca,  
Edf. Realistas, Lj E

Salvaterra de 
Magos

263 508 331

Santarém
Casa dos Óculos R. Serpa Pinto, 88 a 92 Santarém 243 322 915

Santiago Cacém
MasterÓpticas Av. Manuel da Fonseca, 19 Santiago Cacém 269 010 708

Santo Tirso
Atelier Óptico Av. S. Rosendo N.º 67 Santo Tirso 252 861 075

Seia
Óptica do Concelho R. Dr. Simões Pereira, nº 17 / 18 Seia 238 393 156

Seixal
Óptica do Casal Av. 25 Abril, 161 Casal do Marco 212 224 391
Visãolima R. Cidade de Setúbal, nº 17 Corroios 936 667 364

Serpa
Centro Óptico de Serpa R. Nova, 42 Serpa 284 549 245

Sesimbra
Fernando Oculista Praceta da Juventude, 14 Loja C (junto EN 10) Quinta do Conde 212 109 685

Setúbal
LindÓptica Largo da Misericórdia, 9 Setúbal 265 525 158

Silves
Óptica Lúcia R. Dr. José Ventura Duarte, Fracção 

AA, R/c dto. Bloco D, n.º 6
S. B. de  
Messines

282 332 257

Sines
MasterÓpticas R. Poeta António Aleixo, Lt. 1 – Lj. C Sines 269 633 801
MasterÓpticas Av. General Humberto Delgado, 49 Sines 968 493 115

Sintra
Macedo Oculista Av. dos Missionários, 13 Cacém 219 180 458
Óptica Soares de Massamá R. Norton de Matos, 1 A / 1 B Massamá 214 370 298
Altavisão Av. Soldado Joaquim Luis, 7 Monte Abraão 214 371 074
Óptica Estilo R. Irmãos Wright, 4 – Loja (frente aos CTT)Rio de Mouro 219 160 107
Império da Visão Av. Miguel Torga 32B Tapada das Mercês 910 685 270
Oculista Carioca Av. 29 de Agosto, 206 Terrugem 219 615 713

Tomar
Óptica Barreto R. Serpa Pinto, 160 Tomar 249 313 827

Torres Vedras
OptiTorres R. Santos Bernardes, 12-C Torres Vedras 261 325 228

Viana do Castelo
Minhópticas Av. Rosália de Castro, 80 Viana do Castelo 258 817 233

Vila do Conde
Oculista das Caxinas Av. Dr. Carlos Pinto Ferreira, 195 Vila do Conde 252 638 468
Óptica Alameda Pr. Luís de Camões, 49 Vila do Conde 252 642 962

Vila Franca de Xira
Óptica Visão de Alverca Av. Capitão João Almeida Meleças, 71 Alverca do Ribatejo 219 574 068

Vila Nova de Foz Côa
Óptica Oliveira R. de São Miguel, 2 V. Nova de Foz Côa 279 762 440

Vila Nova Gaia
Premium Ópticas R. Machado dos Santos, n.º 890 V. Nova Gaia 223 759 665

Vila Real Sto. António
Óptica Lúcia Av. Dos Bombeiros Portugueses, 

Urb. Dos Anicas, Lote 11 Lj C
V. Real Sto. 
António

281 531 419

Vila Verde
Óptica Dias R. Dr. Bernardo Brito Ferreira, 140 Vila Verde 253 322 663

Viseu
Mundivisão Óptica R. do Comércio, 58 - Cº Com. Ecovil, Lj 27 Viseu 232 423 101
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AZAR OU NÃO
TEMOS 
A SOLUÇÃO 
Descubra aqui

OFERTA 
EXCLUSIVA 




