Portugal Inovador
Para além da beleza característica de um lugar onde
se cruzam vales, montes e rios, Penafiel é também um
concelho há muito reconhecido pela hospitalidade e simpatia de uma população habituada à arte de bem receber.
Fazendo jus a tal tradição, não poderíamos esperar outra
coisa da relação que o grupo de óticas As Kangalhas estabelece com quem o visita, seja à procura de uma nova
solução para o seu bem-estar visual, seja apenas em
busca de aconselhamento ou momentos de companhia
personalizados, responsáveis e genuínos. É, efetivamente,
através desses três adjetivos que este projeto, orientado
pela atitude empreendedora de Maria Alzira da Rocha, tem

Igualmente importante é “verificar sempre a distância
a que se está da televisão, principalmente nas crianças”,
acrescenta a optometrista. Por outro lado, e numa alusão
à prevenção de patologias graves, a porta-voz sublinha a
importância de se estar especialmente sensível ao surgimento de sintomas como “a mudança de cor das coisas,
especialmente dos casos em que o branco começa a parecer amarelado” (cataratas) ou ao “estado dos campos
visuais, algo a que as pessoas não prestam grande atenção” (glaucoma). Mas tão imperativo como a frequência de
uma consulta de optometria por ano é o especial cuidado
que todos devemos ter no que à utilização de óculos de sol

vindo a alcançar uma notória diferenciação não apenas
perante o olhar dos penafidelenses, mas um pouco por
toda a região do Vale do Sousa.
Claro está que um reconhecimento desta natureza somente se torna possível através de uma verdadeira aposta
na proximidade, o que se afigura de sobremaneira urgente
numa conjuntura em que, de acordo com a optometrista
Cátia Ribeiro, “as pessoas já se começam a aperceber da
necessidade” de cuidarem da sua visão, embora ainda não
o façam com a intensidade desejável. Já num esforço para
contrariar tal tendência, a nossa interlocutora sublinha a
importância de pais e professores atentarem no desempenho
das crianças em idade escolar, esclarecendo que, subjacente a situações de aparente falta de aproveitamento, poderão
estar problemas relacionados com o bem-estar visual.

diz respeito, os quais deverão ser adquiridos apenas num
estabelecimento devidamente credenciado para o efeito
(nomedamente as óticas).
“Existem lojas que vendem óculos sem qualquer tratamento UV”, esclarece Cátia Ribeiro, antes de acrescentar
que esses adereços constituem um risco “muito grave” para
a nossa saúde. “Se colocarmos óculos escuros, a nossa
pupila dilata” para fazer face à ausência de luminosidade.
Se, posto isto, as lentes não contiverem a proteção UV
adqueada, “os raios solares entram diretamente para o
olho, queimando os nossos componentes oculares, o que
poderá resultar em vários problemas graves”, conclui a
optometrista. A segurança e o bem-estar deverão, nesse
sentido, constituir sempre os critérios primordiais para a
escolha deste adereço.

Um bom serviço, um aconselhamento personalizado e
uma simpatia que ficará na memória. É desta forma que se
resume o trabalho desenvolvido pelas As Kangalhas, em
nome da satisfação e bem-estar visual dos clientes.
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