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“Só em casos extremos as
escolas serão colocadas

em quarentena”
O ministro da Educação, Claude Meisch,
numa entrevista exclusiva, revela as

novidades do ano letivo

Parlamento europeu
Deputados querem
imposto do plástico
Nova contribuição
pode surgir em 2021

“Eu, escravo”
Trabalhadores acusam empresário português de escravizá-los.
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Destaque Destaque

Trabalhadores acusam empresário
português de escravizá-los no Luxemburgo
Eram pedreiros, estavam desempregados, um deles tem 63 anos.
Responderam há semanas a um anúncio de jornal em Portugal que lhes
prometia casa, comida e descontos no Luxemburgo. Dizem que se
depararam com salários abaixo do mínimo, 60 horas de trabalho
semanais, habitações sobrelotadas, até espancamentos.

Ricardo J. Rodrigues

N a última semana, vários
homens apareceram no
centro de Esch-sur-Alzet-
te com as malas nas
mãos e nenhum sítio pa-

ra dormir. Trabalhavam todos na HP
Construction, uma empresa de cons-
trução civil que desde o final do esta-
do de emergência está a recrutar tra-
balhadores em Portugal. Cândido,
Nelson, Luís e Rui são quatro deles.
Preferiram passar noites em bancos
de jardim e vãos de escada do que a
trabalhar naquela firma. Apontam o
dedo ao dono da companhia, o por-
tuguês Helder Pereira. “Tivemos de
fugir. Éramos tratados como escra-
vos.”

Cândido Martins foi o primeiro a
vir para o Luxemburgo. Leu um anún-
cio no Correio da Manhã de 20 de ju-
nho e telefonou logo. Queriam ho-
mens para trabalhar nas obras no Lu-
xemburgo, com entrada imediata.
Ofereciam comida, teto e contrato de
trabalho. “Tenho 63 anos, não é fácil
para mim arranjar emprego e ainda
menos em Portugal. Mas estou ativo,
quero trabalhar e ajudar a minha
família. Foi por isso que vim.”

Chegou no fim de junho, mas só à
segunda tentativa. A fronteira de Por-
tugal com Espanha esteve fechada
até ao fim desse mês e não o deixa-
ram passar à primeira sem contrato
de trabalho. Enviaram-lhe os papéis
– Cândido não domina bem o francês,
mas parecia estar tudo certo.

Quando chegou, no entanto, levou
com um balde de água fria. Disse-
ram-lhe que teria de trabalhar dez ho-
ras por dia e todo o sábado – para pa-
gar a casa e a comida que a empresa
prometera. No total, trabalhava 60
horas por semana, mais 20 do que a
lei e o contrato estabelecem. “E não
só não me pagavam nenhuma com-
pensação como ainda tiravam 285
euros do meu salário para habi-
tação”, acusa.

O salário, perceberia mais tarde,
era pago a negro e nunca vinha a ho-
ras. Ainda assim, foi aguentando. Até
que sexta, 4 de setembro, foi ao mé-
dico porque andava com dores nas
costas. Deram-lhe uma semana de
baixa. O patrão reagiu mal à notícia,
rasgou o papel da baixa, disse-lhe

que tinha de ir trabalhar. Teve medo
e no sábado, assim que acordou, fu-
giu de casa e foi para Esch. Não tinha
onde dormir. Minutos depois encon-
trou um colega da firma num banco
de jardim.

Nelson Marques, 43, também fu-
giu no sábado. Tinha respondido ao
anúncio no jornal e chegara a meio
de agosto. Por mais que perguntasse
pelo contrato de trabalho, ele nunca
vinha. “Quando percebi que tinha de
trabalhar 60 horas para receber 1500
euros apenas, congelei. Mas eu não
tinha dinheiro nem lugar para ir.
Aguentei até estoirar.”

O dinheiro não chegava, mas o que
o fez perder a cabeça foi as con-
dições que a HP Construction lhe
apresentou. Meteram-no numa casa
com mais oito homens. “Estávamos
todos num apartamento de dois quar-
tos, com uma casa de banho em Thil.
Às vezes, ficávamos sem luz nem á-
gua. O verão foi muito quente e o ca-
lor lá dentro era insuportável.” Sába-
do, dia 5, fez as malas e saiu sem um
centavo no bolso. Encontrou um ban-
co de jardim em Esch e instalou-se
ali. Depois viu passar Cândido e os
dois homens começaram a falar.

Um enxerto de pancada

Na terça feira, 8 de setembro, já a
história de Cândido e Nelson corria
nos cafés portugueses do centro de
Esch-sur-Alzette. Ao mais velho ar-
ranjaram um quarto para desen-
rascá-lo – dormia no chão e estava
melhor ali, mas faltavam-lhe as rou-
pas que havia deixado na casa em
Thil. O mais novo passou as noites
na rua, mas tudo que ele pedia agora
era um trabalho. “Está fora de
questão voltar para Portugal como
uma mão à frente e outra atrás”, di-
zia.

Cândido precisava de ir buscar os
seus pertences, mas tinha um medo
danado. “Então dois rapazes daqui le-
varam-me à polícia em França, para
que ter uma garantia de que eu podia
entrar. Os agentes deixaram-me lá às
três damanhã. Como não havia trans-
portes de volta, deitei-me um bocadi-
nho na cama. E adormeci.”

Às cinco da manhã foi acordado
com uma dor nas costas. Era o pa-
trão, irrompera pela casa dentro e
acordava-o à pancada. “Batia-me
com uma barra de ferro e dizia que,

se eu estava doente, tinha de ter fica-
do em casa. Arrumei os sacos que
consegui e fugi dali. Tenho 63 anos,
caramba, nunca me passou pela ca-
beça que pudesse ser humilhado des-
ta maneira.”

Helder Pereira, o dono da HP Cons-
truction, nega ter espancado o seu
funcionário. “Admito que o critiquei
por ter dito que estava doente e de-
pois ter passado dias e noites fora de
casa”, diz ao Contacto. “Mas nunca
lhe toquei com um dedo.”

Luís Dias, que vivia na mesma ca-
sa e saiu na quinta feira, dá o nome a
cara por Cândido. “Eu vi o senhor
Helder rasgar primeiro o contrato, e
depois bater no velhote. Uma vergo-
nha, se eu já sentia que aquilo era es-
cravatura, ali fiquei com a certeza. E
foi então que arranjei uma desculpa
para me ir embora, disse que tinha
de tratar de uns papéis do meu casa-
mento e ele pagou-me a viagem de re-
gresso a Portugal.”

Na manhã depois da agressão,
Cândido dirigiu-se às urgências do
centro hospitalar Emile Mayrisch, em
Esch. Mostra o relatório com o di-
agnóstico do médico: apresentava
traumatismos na cervical, no tórax e
na perna esquerda, sem fratura. “É
que eu durmo virado para o lado di-
reito, e quando ele me bateu eu já es-
tava mergulhado no sono.”

Helder Pereira nega, na verdade,
todas as acusações. Diz que foi con-
tratar a Portugal porque quer ajudar
o país de origem, onde se passammo-
mentos de aperto desde a pandemia
de covid-19. “É verdade que as casas
podiam ser apertadas, mas tinham to-
das as condições e eram uma solução
provisória para os homens. E não pos-
so negar se trabalhavam mais um bo-
cadinho do que o horário, mas era a
maneira de pouparem algum e ajuda-
rem em casa”, conta ao Contacto.

Helder Pereira diz ter as contas em
dia, e orgulha-se de todos os seus em-

pregados – uma vintena – auferirem
de contrato. “Eu arrisco-me a trazer
gente para cá que depois pode não
ter profissionalismo nem ética de tra-
balho, sabe? Sou empresário há dez
anos no Luxemburgo, isso deve con-
tar para alguma coisa. Veja que há
homens a quem tenho de pagar em
dinheiro vivo porque muitos não têm
sequer conta bancária aberta. Eles as-
sinam um papel em como lhes pa-
guei. Não tratei mal ninguém e tenho
as contas em dia.”

Em seu abono tem os contratos dos
trabalhadores. “Aparentemente está
tudo em ordem com os valores. O que
está escrito é que estes homens rece-
bem o salário mínimo por 40 horas
semanais, o que é possível segundo a
lei”, diz Liliana Bento, secretária-ad-
junta para a Construção da central
sindical LCGB.

“Mas o que é estranho é que há
contratos feitos em julho e relatos de
que estes homens trabalharam em
agosto, o que o contrato coletivo de
trabalho não permite.” No Luxem-
burgo, as obras param de 31 de julho
a 23 de agosto, a menos que uma em-
presa peça um aumento de prazo por
motivos de interesse especial, como
obras em hospitais ou escolas. “E eu
sei que a HP Construction não fez ne-
nhum pedido de prorrogação”, diz a
sindicalista.

Rui Silva, 49, que estava na em-
presa desde 28 de julho, arranjou ou-
tro trabalho e saiu da HP Constructi-
on no fim de agosto, ri-se de tudo is-
to: “Trabalhei em agosto, claro, co-
mo todos. E ficaram a dever-me di-
nheiro, como a muita outra gente. O
patrão até me disse que não me pa-
gava mais para descontar os dias de
baixa quando me aleijei num joelho.
E eu aleijei-me numa obra, pois
então. Agora explique-me lá uma coi-
sa: isto é humano?” António Gamito,
embaixador de Portugal no Luxem-
burgo, moveu diligências assim que
o caso lhe veio parar aos ouvidos, na
semana passada. “Comuniquei ime-
diatamente a Lisboa o que se estava a
passar e pedi que o ministério dos
Negócios Estrangeiros trabalhasse
com as autoridades luxemburguesas
para investigar a possibilidade de es-
tarmos perante uma rede de tráfico
humano”, diz o diplomata. “Há mai-
or tendência para as redes de tráfico
humano captarem pessoas em situ-
ações desesperadas”, sublinha. O em-
baixador pede aos dois países que
apresentem medidas preventivas,
dando informação aos cidadãos dos
seus direitos, mas também repressi-
vas. “É preciso castigar fortemente es-
tas redes de angariação de trabalha-
dores, para que ninguém tenha a ten-
tação de traficar seres humanos.”

A Inspeção de Trabalho e Minas lu-
xemburguesa já está no terreno a in-
vestigar o caso.

Nelson preferiu dormir
na rua a passar mais
um minuto a partilhar
uma casa com mais
oito homens.
Foto: Ricardo J. Rodrigues

O anúncio para recrutar foi publicado em vários jornais portugueses.
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“Se acha que a educação é cara
experimente a ignorância”

Madalena Queirós
A frase de um antigo reitor
da Universidade de Har-
vard, Derek Bok,torna-se
mais verdadeira cada dia
que passa. Com o afasta-
mento da escola de mais de
1,6 mil milhões de alunos,
durante o confinamento, es-
tima-se que no futuro estes
alunos vão perder cerca de
3% do seu rendimento mé-
dio anual estimado, quando
entrarem no mercado de
trabalho. E a falta que a es-
cola faz. Que o digam mi-
lhões de pais e alunos obri-
gados a ficar em casa du-
rante mais de dez semanas.
Um afastamento que teve
demasiados custos e que
ninguém quer voltar a viver.

Pais à beira de um ataque de nervos. Estudantes
desesperados por voltarem a rever os seus colegas.
Jovens com o quotidiano virado do avesso por fal-
ta de rotinas. O cenário que se repetiu em milhões
de casa, em todo o mundo, acaba esta semana
com o, tão esperado, regresso às aulas. Se dúvidas
havia, este “lockdown” dos estabelecimentos de
ensino voltou a lembrar-nos da importância estru-
turadora da escola.

Numa entrevista exclusiva ao Contacto, que pu-
blicamos neste semana, Claude Meisch, ministro
da Educação, revela que os estudantes perderam
muito mais do que imaginámos com este encerra-
mento das escolas.

Por isso tudo foi feito nos estabelecimentos de
ensino para que se garanta “o máximo de edu-
cação e o mínimo de vírus”. A palavra de ordem é
manter as escolas abertas. Porque o custo de en-
cerrar os estabelecimentos de
ensino é demasiado elevado.
Impor a quarentena numa es-
cola “só em casos excecio-
nais”, revela o ministro. Mas
caso seja necessário fazê-lo o
sistema está preparado para
transmitir as aulas em direto
para casa dos alunos, permitin-
do aos estudantes fazer per-
guntas e pedir explicações ao
professor “on live”

Para combater o insucesso escolar dos alu-
nos, de origem portuguesa, o ministro da Edu-
cação revelou que no próximo ano letivo será
lançada uma escola europeia pública na cidade
do Luxemburgo. E mais se deverão seguir.
Os portugueses já são a maioria dos estudan-

tes estrangeiros nas escolas públicas luxembur-
guesas.
Este modelo das escolas europeias, pode ser a

resposta que faltava ao garantir um processo de
ensino-aprendizagem que mais de adapta a alu-
nos com diferentes nacionalidades, permitindo-
lhes escolher como primeira língua a sua língua
materna. Um modelo mais inclusivo que respei-
ta as diferenças culturais e que vai permitir au-
mentar a percentagem de portugueses que che-
gam longe no sistema educativo. Um progresso
que terá um efeito multiplicador ao permitir uma

progressão social e cultu-
ral da comunidade lusófo-
na no Luxemburgo.
Porque os números não

mentem. Chegar mais lon-
ge no sistema educativo
significa salários mais al-
tos quando se entra no
mercado de trabalho. O es-
tudo internacional da
OCDE “Olhares sobre a
Educação 2020”, que aca-

“ Trabalhadores
com grau

académico ganham
mais 46% de quem
não tem formação
superior.”

ba de ser publicado, revela que a população
ativa com um grau académico recebe, em média,
mais 46% que os trabalhadores sem formação
superior. Números confirmados pelo estudo
do Statec, organismo de estatísticas do Luxem-
burgo, que revela que quem trabalha no setor
financeiro ganha , em média por ano, quase
cem mil euros brutos, o dobro dos trabalha-
dores dos setores de bares, restaurantes, hotéis e
cafés.
Na edição deste semana trazemos tudo o que

precisa de saber neste regresso à escola. Publi-
camos também uma reportagem sobre as primei-
ras horas de alunos e pais neste reencontro com
os professores.

Vergonha!

Descobrir casos de escravatura no Luxemburgo,
sobre as ordens de um patrão português,
que contratava ao engano em anúncios publica-
dos na imprensa portuguesa é a história que
faz a manchete da nossa edição desta semana.
Uma investigação exclusiva do jornalista
Ricardo J. Rodrigues que só pode gerar indig-
nação. Uma população fragilizada que não sabe
mais para onde se virar. O desespero leva-os
a cair em armadilhas desumanas como esta.
Denunciamos o caso na esperança que não volte
a acontecer.

Alunos de máscara
é a nova realidade
das escolas.
Cartoon: Florin Balaban
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Os auto-golos de Costa
Sérgio Ferreira Borges

“As críticas choveram de todo o lado e António Costa desesperou, para poder responder a todas elas.”

J á que é de futebol que se trata,
podemos dizer que António Cos-
ta, com pouco jeito e menos ha-
bilidade, desatou a chutar contra
a própria baliza. E fez alguns
auto-golos. Mas há mais.

O Primeiro-Ministro, esquecido da
dignidade que deve revestir a sua
função, decidiu associar-se a uma tal
comissão de honra que se propõe apoi-
ar Luís Filipe Vieira, na sua recandida-
tura à presidência do Benfica. Com isto,
veio ajudar um homem que se tenta es-
conder da justiça que o investiga, por
hipotéticos crimes, todos de ordem fi-
nanceira. Ainda acredito que António
Costa o tenha feito involuntariamente,
mas apesar disso, não deixa de ajudar a
uma tentativa de branqueamento de
uma criatura que acredita que o chapéu
de presidente do Benfica o pode prote-
ger, no inevitável confronto com a jus-
tiça.
As críticas choveram de todo o lado e

António Costa desesperou, para poder
responder a todas elas. E até o Presi-
dente da República disse que espera

mais explicações sobre esta atitude, na
reunião semanal com o Primeiro-Minis-
tro que deve ocorrer, na tarde desta
quinta-feira.
António Costa violou o Código de

Conduta dos membros do Governo, que
ele próprio criou, há menos de um ano,
para sancionar atitudes de outros mi-
nistros, menos severas, que este apoio a
um homem indiciado de vários ilícitos.
Além das contas que tem de prestar à

justiça, em diferentes processos, Luís
Filipe Vieira é um dos grandes devedo-
res, ao Novo Banco, onde tem uma im-
paridade para liquidar, da ordem dos
225 milhões de euros.
A meu ver, existe ainda outro aspeto

que me parece criticável. Com este
apoio a Luís Filipe Vieira, António Cos-
ta está a interferir nas eleições internas
de um clube de futebol, o que devia es-
tar vedado a um Primeiro-Ministro.
Algumas figuras que têm tentado de-

sesperadamente, nos últimos dias, jus-
tificar a atitude de Costa, comparam o
que agora se está a passar, com outros
acontecimentos ocorridos, noutros clu-

bes, como o FC Porto. Não vejo nada de
parecido, entre as ocorrências de um e
de outro clube. Mas ainda que tivessem
ocorrido falhas de comportamento no
Porto, elas nunca poderiam ser usadas
para justificar erros, como o que agora
se desenvolveu, no Benfica.
Mas este não foi o primeiro erro, co-

metido por
António Costa,
nas últimas se-
manas. Para
trás, já tinha fi-
cado ummiste-
rioso apoio à re-
candidatura de
Marcelo Rebelo
de Sousa, muito
antes de o seu partido ter tomado qual-
quer decisão, em relação ao assunto. O
caso surpreendeu alguns sectores do PS
que evidenciaram a sua surpresa, pelo
facto de o secretário-geral tomar sozi-
nho uma decisão que devia ser mais
abrangente e coletiva. E os resultados
estão à vista, com muita gente a demar-
car-se das asneiras de Costa.

“ António Costa está
a interferir nas

eleições internas de um
clube de futebol.”

1.000 óculos comparticipados pela
Caixa Nacional de Saúde
3 anos de garantia, a caixa paga tudo. 0,00€
Lentes de contacto diárias (30 unidades)
Lentes de marca de maior conforto de porte. 12,50€
Lentes progressivas de alta qualidade
Lentes de marca, 3 anos de garantia. 125,00€
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o mesmo produto mais barato noutro lado no prazo de 6 semanas
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de compra.
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um visual melhor do que
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Óculos: Fielmann. Também perto de si: Fielmann GmbH, 1661 Luxemburg, 9–11, Grand-Rue; 2411 Luxembourg, Cloche d‘Or, 25 Boulevard F.W. Raiffeisen; 4011 Esch-sur-Alzette, 13, rue de l‘Alzette. fielmann.lu
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Da falta de vergonha
Hugo Guedes

Ter o primeiro-ministro do Estado português a caucionar Vieira é tão inadmissível, tão vergonhoso, que mesmo os
habitualmente resignados e entorpecidos lusitanos se revoltaram

D alizaram-se. A notícia
de que o primeiro-mi-
nistro António Costa
(e o presidente da câ-
mara lisboeta, Fernan-

do Medina, e deputados, e magis-
trados, e juízes, e inspectores da PJ,
e outros, e muitos outros) aparece-
ram a dar o nome numa ironica-
mente chamada “comissão de hon-
ra” de um candidato numas
eleições de um clube desportivo,
Luís Filipe Vieira, provocou ondas
de choque. Ter o primeiro-ministro
do Estado português a caucionar
Vieira é tão inadmissível, tão ver-
gonhoso, que mesmo os habitual-
mente resignados e entorpecidos
lusitanos se revoltaram
Por onde começar? O primeiro-

ministro repete que quem apoia a
causa de Vieira é o homem António
Costa, não é o político. Assumindo
que Costa não sofre de esquizofre-
nia ou bipolaridade, não há sepa-
ração possível e o argumento é to-
talmente falso: em 2016, obrigou o
seu ministro da Cultura, João Soa-
res, a demitir-se do governo por
ameaçar dois críticos no facebook,
e Costa nem se coibiu de acrescen-
tar: “os meus ministros nem à mesa
do café se podem esquecer que são
membros do governo”. Mas o sim-
ples facto de António Costa tentar
separar o cidadão António do PM
Costa mostra que ele também sabe

que o seu gesto é inaceitável para o
chefe de Governo de um país, obri-
gado que está aos altos deveres de
independência quanto a interesses
privados e imparcialidade perante
todos os cidadãos. E apesar de sa-
berem isto, os Antónios Costas de-
cidiram fazê-lo com a displicência
de um encolher de ombros. Interro-
gado sobre o escândalo, só faltou
aos Costas perguntarem “mas qual
é o mal?”
O mal é que Vieira, longe de ser

um homem honrado, é um dos
grandes responsáveis pelo buraco
sem fim do Novo Banco, o segundo
maior assalto deste século aos con-
tribuintes portugueses. À sua Pro-
movalor já foram perdoados até ao
momento 226 milhões de euros dos
700 milhões que estão em dívida;
todo esse buraco, obviamente, ta-
pado com dinheiro do Estado por
via de lei promulgada pelo pri-
meiro-ministro atual. O mal é que
Vieira é arguido por fraude fiscal
qualificada e está envolvido, de for-
ma mais ou menos encoberta, em
vários grandes processos judiciais
que estão – como sempre – bloque-
ados pela “Justiça” portuguesa.
É possível que seja tudo muito

azar e esteja inocente em todos…
mas é muito pouco provável.
Se os Antónios Costas não perce-

bem que apoiar alguém que está a
ser investigado pela justiça por

aproveitamento de dinheiros públi-
cos é um insulto na cara dos portu-
gueses, é muito grave; significa que
o cidadão António não é muito in-
teligente, e sendo assim não deve-
ria ser primeiro-ministro. Mas se,
pelo contrário, percebe e mesmo
assim decide colar-se a Vieira, é
ainda mais grave: fá-lo pela ar-

rogância dos prepotentes que pen-
sam que tudo lhes é permitido e as
regras são para os outros. Fá-lo,
também, porque a imparcialidade,
a independência e os valores éticos
são questões irrelevantes. E nesse
caso, há muito que o primeiro-mi-
nistro Costa se deveria ter demitido
e voltado a ser o cidadão António,
confortavelmente sentado nos ca-
marotes do estádio. O problema é
que se calhar já não o convida-
vam…

“ O primeiro-
ministro Costa já

deveria ser apenas o
cidadão António,
confortavelmente
instalado no camarote do
estádio. Isto se ainda o
convidassem…”
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Porque é preciso voltar à escola
mesmo com a pandemia?
Autoridades, psicólogos e governos convergem na mesma resposta: não retomar as aulas presenciais é prejudicial
para as crianças e pode ter impactos mais duradouros que a covid-19.
Ana Tomás

A s aulas recomeçaram on-
tem no Luxemburgo,
mas este ano os efeitos
da pandemia de covid-19
dominam o regresso dos

alunos, com o medo de possíveis
contágio a afetar sobretudo os pais.
Porém, os custos sociais de man-

ter as escolas fechadas, como acon-
teceu durante o confinamento, so-
brepõe-se ao risco de infeção e le-
vam a que tanto autoridades políti-
cas e de saúde concordem com a
sua reabertura.
O Centro Europeu para Pre-

venção e Controlo das Doenças
(ECDC) defende que o encerramento
das escolas, devido à covid-19, de-
ve ser “a última medida a adotar”,
tanto pelo impacto na educação das
crianças, como pelo facto de não ha-
ver evidências de que elas sejam lu-
gares que propiciem maior contágio
quando comparados com outros
contextos.
“Tendo em conta os dados dis-

poníveis, as crianças e as escolas
não são as maiores fontes de propa-
gação desta pandemia”, acrescen-
tou o chefe-adjunto do programa de
doenças do ECDC, Piotr Kramarz,
numa entrevista à agência Lusa.
Por outro lado, o responsável

considerou que é nos locais de tra-
balho que o risco de contágio tem
tendência a aumentar, sugerindo a
manutenção do teletrabalho. E é
aqui que se revela fundamental pa-
ra as crianças o regresso à escola e
às creches, defende a psicóloga Ma-
ria Filomena Gaspar, que coordena
a parte portuguesa de um estudo in-
ternacional sobre o impacto da pan-
demia no esgotamento dos pais
(burnout parental). As primeiras
conclusões do estudo apontaram
para um agravamento desse estado
em alguns progenitores, durante o
confinamento, devido à acumu-
lação do teletrabalho com o acom-
panhamento dos filhos, então per-
manentemente em casa.
“O regresso às escolas é um fator

protetor para as crianças”, diz ao
Contacto a também investigadora
do Centro de Estudos Sociais da Uni-
versidade de Coimbra.
Maria Filomena Gaspar, que se

manifesta contrária aos encerra-
mentos dos estabelecimentos de en-
sino, por conhecer o stress acresci-
do nos contextos familiares decor-
rentes desse fecho, e que trabalhou
com uma amostra de pais altamente
escolarizada, lembra que a proteção
dos menores não depende apenas
da sua situação socioeconómica.
“São famílias onde achamos que as
crianças estão altamente protegi-
das, e não estão. E não é porque os

pais são maus, é porque há um con-
junto de variáveis. Os pais nem per-
cebem, muitas vezes, que, de facto,
não poderia ser de outra maneira:
estarem a trabalhar todo o dia, te-
rem de ter refeições preparadas, de
brincar, de ocupar... Como é que se
faz isto a trabalhar?”, questiona. A
resposta está muitas vezes em “mo-
mentos de desregulação emocional
enormes”, como define, e que po-
dem culminar em castigos físicos
dos quais os pais se arrependem lo-
go a seguir, mas que não conse-
guem evitar devido à sobrecarga de
tarefas e ao stress acumulado. “A

questão emocional é uma questão
marcante dos confinamentos com
teletrabalho incluído. E, portanto, a
abertura das escolas e das creches é
uma benesse para todos”.
Ainda que os pais manifestem re-

ceio com a possibilidade de os fi-
lhos serem contagiados, a psicóloga
considera que é “preciso dizer-lhes
qual é a fatura a pagar de não se cor-
rer esse risco e a fatura a pagar para
os seus filhos, que é ter crianças
afastadas de contextos de sociali-
zação importantíssimos”. “As esco-
las foram criadas, não para ocupar
as crianças ou para tomar conta de-
las enquanto os pais estão no traba-
lho, mas para lhes dar a possibilida-
de de desenvolver o seu potencial e
transformá-las em cidadãos de qua-
lidade.”
A par disso, nesta fase, podem

ter um papel importante para criar
uma maior consciência das própri-
as regras sanitárias, como afirmou
esta semana a ministra da Saúde,
Paulette Lenert. Em entrevista ao
Quotidien, a responsável disse es-
perar que a educação seja “vista co-
mo uma oportunidade de sensibili-

zação”. Maria Filomena Gaspar
acrescenta que mesmo com a pan-
demia há que pesar os diferentes ti-
pos de risco e tentar encontrar uma
solução equilibrada, que não torne
a prevenção e o cuidado numa ob-
sessão nociva. “Os pais, às vezes,
com a intenção de proteger os fi-
lhos, acham que eles não devem ir
à escola [neste contexto]. E estarão
com a melhor das intenções, mas
também lhes tem de ser dito por-
que é que eles têm de ir: porque es-
sas crianças têm de continuar a de-
senvolver competências, continuar
a socializar”, defende.
A psicóloga alerta ainda para o

perigo de se estar a “criar outra
vez a criar o mito de que a criança
só precisa de uma boa família
para crescer”. Além da pressão
que isso coloca sobre os pais,
distorce a ideia do que é a socieda-
de e contribui para desigualdades.
A investigadora lembra que os pais
são uma parte, mas que há muitos
outros grupos e atores sociais im-
portantes. “Esses outros são a co-
munidade, que não é apenas a
família.”

“ A abertura
das escolas e

das creches é uma
benesse para todos”.
Maria Filomena Gaspar, CES da
Universidade de Coimbra

Crianças até 9 anos com
maior aumento de casos
A faixa etária dos 0-9 anos foi a
que registou a maior subida de
novos casos de covid-19 no Lu-
xemburgo, na primeira semana
de setembro.
Isto numa altura em que a

escola ainda não tinha começa-
do. Só nesta faixa etária notifica-
ram-se 10,7 % do total das 281
novas infeções no país, deteta-
das através dos testes de des-
pistagem, entre 31 de agosto
e 6 de setembro, segundo o rela-
tório semanal do Ministério da
Saúde.
O aumento foi de 5,5% em re-

lação à semana anterior enquan-
to nas restantes faixas etárias os
casos decresceram.
O regresso das férias (45%) e

o contágio intrafamiliar (20%)
foram as principais causas dos
novos casos nessa semana, indi-
ca o relatório, o mais atualizado
divulgado até ao fecho da
edição.

“As escolas foram criadas,
não para ocupar as crianças,
mas para lhes dar a possi-

bilidade de desenvolver
o seu potencial e
transformá-las em

cidadãos de qualidade”,
diz a psicóloga

Maria Filomena Gaspar.
Foto: Shuterstock



Novo ano letivo arranca
entre dúvidas e medidas de segurança
Com pais mais ou menos preocupados, o regresso às aulas arrancou esta terça-feira em todo o país. Os professores
garantem estar preparados para enfrentar a pandemia e reagir da forma mais ajustada a cada realidade.
Álvaro Cruz

“E stou satisfeita e ao
mesmo tempo con-
fiante de que tudo
vai correr bem neste
regresso às aulas.

Era importante para os miúdos volta-
rem ao ensino presencial porque com
os professores eles aprendem mais e
melhor. Em casa saturam-se e a con-
centração não é a mesma. Por outro
lado, eles precisam de contacto físico
e de estar à vontade”, diz com voz se-
rena Rosa Abrantes com a filha Ade-
lina pela mão à porta da escola
primária de Strutzbierg, em Dudelan-
ge, que conta com 52% de alunos es-
trangeiros, 23% deles portugueses.

O arranque do novo ano letivo, es-
ta terça-feira, foi bem diferente dos
anteriores, não só devido à pande-
mia, mas também por algum nervo-
sismo, visível sobretudo por parte dos
pais cujos filhos vão frequentar a es-
cola pela primeira vez. Não é o caso
de Rosa que também tem um filho no
liceu e, tranquila, insiste que agora
“o importante é que todos respeitem
e sigam as recomendações para re-
duzir os eventuais riscos de contami-
nação. Se todos colaborarem, tudo
acabará por ser mais fácil.”

A filha, Adelina, de 9 anos, nunca
chumbou e vai agora frequentar o 4°
ano. Com a máscara colorida, sente-
se como peixe na água na sua zona
de recreação delimitada no chão por
um quadrado destinado a cada clas-
se. Antes de entrar na sala fartou-se
de brincar com os companheiros de
turma, de quem confessou que já es-
tava com saudades.

“Gosto muito de vir à escola. Esta-
va com saudades e ansiosa para co-
meçar as aulas porque prefiro estar
com os meus amigos. Aqui é melhor
que em casa, aprende-se melhor e es-
tamos mais concentrados nas matéri-
as”, vincou antes de entrar, alegre-
mente, na sala de aulas com a pro-
fessora e mandar um beijo de despe-
dida à mãe.

“Os testes deviam ser obrigatóri-
os para todos”

Perto de Adelina estava Vítor Costa,
com a mãe, visivelmente menos exci-
tado com este regresso às aulas. Qui-
eto, observava a azáfama de pais, fi-
lhos e professores nas imediações da
escola. Com 10 anos, vai também pa-
ra a 4a classe, mas garante “estar pre-
parado” apesar de estar consciente
de que este ano “a matéria vai ser
mais difícil.”

Ao contrário de Rosa, mãe de Ade-
lina, a progenitora de Vítor mostra-se
mais cética e cautelosa em relação ao
arranque do novo ano letivo e aos pe-
rigos da pandemia.

Sameiro Correia congratulou-se pe-
la “boa organização da escola” na re-
ceção aos alunos, mas defendeu que
os testes deveriam ser obrigatórios
para todos.

“O meu filho fez recentemente o
teste à covid-19 e deu negativo, o que
acaba por nos tranquilizar bastante.
Acho que todos os alunos e professo-
res deveriam ser obrigados a fazer o
teste. É umamedida de segurança im-
portante, mas infelizmente nem to-
dos assumem essa responsabilida-
de”, lamenta.

“Tenho visto pais a brincar com fi-
lhos nos parques e muitos deles nem
máscara usam. É um mau exemplo
que dão porque não é só a saúde de-
les que está em causa, a dos outros
também”, insiste. Mostrou-se satisfei-
ta com o regresso do filho às aulas,
defendendo que “é fundamental os
alunos estarem com os professores”.
“Em casa, por muitos esforços que
façamos, nada se compara à forma co-
mo os professores ensinam. No meu
caso, como não sei alemão, as coisas
tornam-se mais difíceis porque mes-
mo que queira ajudar, não consigo.”

“Nada foi deixado ao acaso na
preparação do regresso às aulas”

Ronny Bonvini, presidente e res-
ponsável da Escola Strutzbierg, em
Dudelange, teve uma manhã movi-
mentada na coordenação e receção
dos cerca de 300 alunos distribuídos
por 18 classes. No recreio, entre soli-

citações e informações a alunos, pro-
fessores e país, o experiente profes-
sor garantiu ao Contacto que “cada
início de ano letivo é bastante movi-
mentado”, mas que “as diretivas e
medidas de segurança decretadas pe-
lo ministério da Educação foram cla-
ras e adequadas à nova situação.”

“Nada foi deixado ao acaso na pre-
paração deste regresso às aulas. Ti-
vemos várias reuniões com a autar-
quia, professores e outras entidades
para construirmos um plano de base-
ado na experiência que tivemos em
maio, após o confinamento. Depois,
adotámos mais algumas estratégias
importantes para podermos estar pre-
parados para qualquer eventualida-
de.” O responsável máximo da Esco-
la Strutzbierg revelou ainda ao Con-
tacto que em breve decorrerão reu-
niões entre os professores e os pais
dos alunos [no máximo dez de cada
vez] no sentido de informar toda a
gente sobre as medidas específicas e
outras dúvidas que possam surgir.

“Penso que passados alguns me-
ses já todos nos adaptámos e sabe-
mos viver melhor com esta situação.
Temos tudo controlado, mas se sur-
girem alguns casos, vamos reagir de
uma forma mais ajustada a cada rea-
lidade”, concluiu.

Rosa Abrantes com a filha
Adelina no primeiro dia do
regresso às aulas na escola
de Strutzbierg, em Dudelange.
Foto: Á. Cruz

“ Acho que os
alunos e

professores deveriam
ser obrigados a fazer
o teste. É uma medida
de segurança
importante, mas
infelizmente nem
todos assumem essa
responsabilidade.”
Sameiro Correia, mãe de um aluno.
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Resposta imediata
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+352 248 470
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47, rue de Gasperich Place Monopol
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* Tarifa preferencial, consulte o nosso site internet
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“Escola europeia pública na cidade do
Luxemburgo pode avançar” em 2021
O objetivo é combater o elevado insucesso escolar dos portugueses, afirma o ministro da Educação, Claude Meisch.

Madalena Queirós

O Luxemburgo é o país da OCDE com o maior in-
vestimento por aluno, mas os estudantes estão
abaixo da média nos estudos internacionais como
o PISA. Como assegurar que o investimento na
educação seja mais eficiente no Grão-Ducado?

Sabemos muito bem que o sistema educativo
deve ter reformas, de forma a adaptar-se à realida-
de do país e das famílias. Estamos a fazer essas re-
formas. Não dizemos que não há problemas. E sa-
bemos que não podemos resolver esses problemas,
apenas, com dinheiro. O facto de termos o maior
investimento do mundo por aluno, é resultado de
alguns fatores como o elevado custo de vida no
Luxemburgo e o facto dos salários dos docentes
serem mais elevados, que noutros países.

Sabemos que, tendo uma grande diversidade de
origem dos estudantes, teremos que permitir a es-
ses alunos diferenciarem-se na sala de aula. Te-
mos necessidade de infraestruturas e mais profes-
sores, para que o número de alunos por turma
possa ser reduzido.

Mas não nos podemos comparar com os outros
países porque, atualmente, 2/3 dos alunos que en-
tram no sistema educativo do Grão-Ducado não fa-
lam luxemburguês em casa. Não podemos compa-
rar-nos a certos países que têm muito bom desem-
penho no estudo PISA – um estudo da OCDE que
avalia as competências dos estudantes de 15 anos
a matemática, ciências e leitura – porque nessas
realidades existe uma diversidade cultural, muito
mais baixa nas salas de aulas. A Finlândia, o gran-
de vencedor do estudo PISA, por exemplo, tem
apenas 2% de alunos emigrantes. O Luxemburgo
tem quase metade.

Não podemos introduzir medidas que funcio-
nam bem em determinado país. É evidente que há
reformas a fazer, devido à diversidade da popu-
lação escolar.

O que estamos a fazer nas escolas é diferenciar
a oferta escolar e adapta-la às necessidades das di-
ferentes comunidades e tipo de alunos. Não pode-
mos dizer que as nossas escolas são todas más. Há
muito boas escolas, depende do tipo de alunos
que têm. Há alunos, jovens portugueses que estão
a ser colocadas em causa no sistema tradicional
porque não dominam o luxemburguês e são alfa-
betizados em alemão, uma língua que os seus pais
não conseguem compreender.

A resposta pode ser generalizar as escolas interna-
cionais?

Não digo generalizar. Mas pelo menos dar a
opção aos estudantes e aos pais de terem acesso a
esse tipo de escolas. Lançámos a primeira escola
europeia pública há cerca de 4 anos em Differdan-
ge. O sucesso das inscrições foi notável. Depois

lançamos um anexo em Esch-Sur-Alzette e depois
outro em Mondorf e Clervaux, Neste momento tra-
balhamos outras regiões ,como a cidade do Luxem-
burgo, a que poderão oferecer esse ensino europeu
público, já no próximo ano letivo. Trata-se de um
programa de diversificação do nosso sistema edu-
cativo. Porque o sistema europeu é muito diverso.
Permite aos alunos escolher língua em que são al-
fabetizados, podendo escolher as línguas estran-
geiras: inglês, alemão, espanhol ou português. Há
que escolher três línguas diferentes: francês, portu-
guês ou inglês. Mas podemos dizer , por exemplo,
que um aluno frequente a secção francófona, e es-
colha o português como a primeira língua.

Há muitos jovens que começaram a sua carreira
escolar em Portugal e se instalaram no Luxembur-
go e que falam muito bem o português e que apren-
deram um nível muito elevado de inglês.

O nosso conselho é: optem, por exemplo, por
uma secção anglófona e escolham o português co-
mo a primeira língua. Tudo isto é possível no siste-
ma das escolas europeias.

Como vai funcionar o modelo híbrido que será im-
plementado na Universidade do Luxemburgo?
Vai funcionar como a possibilidade que pre-

parámos para os liceus. Um grupo de alunos fi-
cará em casa. Esta é a regra para a universidade
que definiram um número máximo de alunos pa-
ra poderem estar nas salas de aula. Os estudan-
tes podem, ainda, frequentar essas aulas à
distância participando e colocando questões.
Claro que para os “campus” da universidade fo-
ram tomadas medidas sanitárias rigorosas.

É ministro da Educação há cerca de sete anos. Qual
a medida que mais se orgulha de tomar e a que de
mais se arrepende?
Creio que a diversificação da oferta escolar,

adaptando-a à realidade da população luxem-
burguesa, é a medida que mais me orgulho. Por-
que nos últimos 40 anos a população luxembur-
guesa mudou muito. E o sistema escolar não se-
guiu esse mudança.
Não há coisas de que me arrependa. Claro que

há a questão do funcionamento do sistema edu-
cativo, quanto a isso todos são especialistas e ja-
mais houve um grande consenso em relação ao
que fazemos. Mas existe também a mesmas
questão noutros domínios políticos.

Quais são as principais medidas previstas no ar-
ranque deste ano letivo?
É muito importante separar a “rentrée” sanitá-

ria – com todas as medidas sanitárias que é ne-
cessário respeitar e adaptar e que colocámos em
prática para garantir um funcionamento da esco-
la, durante todo o o ano escolar,– das medidas
pedagógicas que vamos tomar.

Neste momento todos falam das medidas sa-
nitárias e esquecemos do que as crianças neces-
sitam verdadeiramente. Elas deram muito nesta
fase de confinamento. E não é uma criança de
dez anos que corre risco se for infetado. Em regra
geral não há sintomas e ao fim de uma semana
essa criança está recuperada.
Mas não fechámos as escolas para proteger os

alunos, porque eles estavam em risco. Fechámos
as escolas porque acreditávamos que, através
das escolas, o vírus se transmitiria a toda a socie-
dade. Neste momento constatámos que isso não
era verdade. E os jovens renunciaram a muito:
renunciaram à educação na escola, aos seus con-
tactos sociais, a brincar, às suas atividades nas
associações desportivas. Todos esses fatores con-
tribuem para o desenvolvimento dos jovens. Qu-
eremos assegurar que as escolas são seguras e
que afastámos o vírus do seu interior.

Em termos pedagógicos quais as novidades?
Por exemplo, vamos introduzir a partir desta

“rentrée” uma nova disciplina: o “coding”. O
objetivo é preparar os alunos para o futuro. Qu-
ando falamos de “coding” (aprender a criar có-
digo informático, por exemplo, para gerar pági-
nas de internet) parece que falamos de qualquer
coisa muito técnica. Mas a metodologia que en-
sinaremos é menos técnica. Vamos ensinar “co-
ding” sem computadores, sem ecrãs, utilizando
metodologias únicas, como métodos de reflexão
sobre o algoritmo, para que os jovens compreen-
dam como funcionam os computadores. A disci-
plina funciona, neste momento, para crianças
de 10, 11 anos. Mas a partir deste ano letivo, a
matéria será retomado nas escolas secundárias
e nas classes anteriores. Não falaremos apenas
de “coding” mas também dos princípios algorít-
micos. Será uma disciplina que abordará a ciên-
cia dos computadores, em geral, e todos as ca-
racterísticas do digital. Uma iniciativa que pre-
tendemos que contribua para um país mais digi-
tal, com muitas empresas a trabalhar nesse
domínio.

Que outras medidas estão previstas?
Outro ponto forte deste regresso às aulas é ga-

rantir tudo o que as crianças não tiveram na fase
de confinamento. Propomos assegurar o seu bem
estar retomando os seus contactos no exterior,
fora das escolas com as associações. Porque te-
mos a impressão que perderam muito nesse
período. Os responsáveis das associações dizem-
nos que os jovens que não puderam ir durante os
meses do confinamento, neste momento,
também já não frequentam as associações por-
que perderam o hábito de o fazer. Agora, a socie-
dade precisa que os jovens e as pessoas, em ge-
ral, se empenham e envolvam na vida local. E

Os alunos portugueses representam
a maior comunidade de estrangei-
ros nas escolas luxemburguesas,
revela o ministro da Educação,
Claude Meisch. Foto: Lex Kleren

“ Fechámos as
escolas

porque
acreditávamos que,
através das escolas, o
vírus se transmitiria a
toda a sociedade.
Neste momento
constatámos que isso
não era verdade.
Claude Meisch, ministro da Educação
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Como é que vai concretizar esse objetivo de
“o máximo de oportunidades para a educação,
o mínimo de oportunidades para o vírus” este
ano letivo?
Construímos um plano de regresso às aulas,

baseado na experiência que tivemos antes do
verão. Em primeiro lugar, durante a fase do con-
finamento em que os alunos estiveram em casa,
o que nos permitiu ter uma grande experiência
com a aprendizagem à distância, com as ferra-
mentas e os conteúdos digitais. Claro que não
podemos dizer que, em regra, tudo funcionou
bem, mas com base nessa experiência, neste mo-
mento, podemos prever a fórmula de aprendiza-
gem à distância que poderá ser utilizada. Esta-
mos preparados para proteger os alunos e os efe-
tivos e queremos evitar que haja muitas crianças
nas salas de aula. Em segundo lugar, fizemos
uma experiência, sobretudo, nas últimas sema-
nas, antes das férias escolares, em que todos os
alunos voltaram às escolas e analisámos a evo-
lução da covid-19 nos estabelecimentos de ensi-
no e estruturas de acolhimento. É muito claro
que, quando há um certo número de infeções na
população, encontramos também infeções no
meio escolar. Mas a maioria das infeções aconte-
ce em casa. Analisando todas as informações
chegámos à conclusão que só cerca de 11% dos
contágios têm origem na escola e cerca de 40%
acontecem em casa.
Assim, a escola não é o local privilegiado para

a contaminação com o vírus. O que resulta de to-
das as restrições e todas as medidas sanitárias
que tomámos e que conseguiram minimizar o ris-
co de infeção nas escolas.

Que medidas serão tomadas?
O risco de transmissão é muito mais baixo pa-

ra os adolescentes e temos muito mais alunos
por turma nos liceus do que na escolas primári-
as. Por isso tomámos medidas suplementares pa-
ra os liceus. Por exemplo, introduzir a obrigação
de uso da máscara. Agora damos a possibilidade
de impor o uso da máscara também durante as
aulas, se a escola assim o decidir. Se tivermos in-
feções detetadas nessa escola será imposto o uso
da máscara, de acordo com um entendimento
entre as autoridades de saúde e o Ministério da
Educação. Existe uma segunda via: para os alu-
nos adolescentes das classes do liceu, a partir da
“quatriéme”, existe a possibilidade de reduzir o
número de alunos por turma para garantir um
distanciamento social na sala de aula. E o grupo
de alunos que ficará em casa, vai acompanhar as
mesmas aulas, através de um “streaming” da au-
la transmitido em direto.

E os alunos que não tiverem computadores?
Temos todas as instalações técnicas e os equi-

pamentos, e encomendamos “tablets” e “lap-
tops” suplementares para os casos em que haja
jovens que não dispõem dos meios para seguir as
aulas. Esses equipamentos informáticos serão
disponibilizados pelo ministério da Educação.

Também temos uma certa experiência porque
em muitos locais o sistema funcionou desta for-
ma: muitos alunos vulneráveis que ficaram em
casa e seguiram as aulas.

Podemos dizer que as escolas são lugares segu-
ros?
Pusemos a questão: “Será que haverá ummo-

mento em que estaremos novamente numa situ-
ação de fechar a escolas, ou fechar parcialmente
a escola, ou fazer com que os alunos passem a
ter semanas alternadas em casa?” Atualmente
podemos dizer que, se todas as outras ativida-
des estão abertas – o comércio, os restaurantes,
os locais público onde os jovens se podem en-
contrar, os locais em que fazem desporto, por-
que constatámos que as escolas são mais segu-
ras e menos expostos ao covid-19 – não faz sen-
tido fechar os estabelecimentos de ensino.
Estamos disponíveis para regressar a um

sistema, em que o modelo de aprendizagem
seja de semanas em alternância para reduzir os
efetivos e o número de estudantes que circulam
nas escolas e reduzir o risco de infeção. Mas isso
só faz sentido se houver um “lockdown” parcial
de outras atividades sociais e económicas do
país. Não faz sentido deixar os restaurantes
abertos e fechar as escolas. Deixar as associ-
ações desportivas receber jovens e fechar as es-
colas.

Poderá acontecer no Luxemburgo o que sucedeu
em França em que dezenas de escolas foram encer-
radas, dias depois do arranque do ano letiv?
Claro que haverá casos positivos e que serão

acompanhados diariamente. Temos definido
com as instâncias sanitárias, a inspeção sanitária
e a direção-geral da saúde, três cenários diferen-
tes. O primeiro é o caso de uma infeção isolada:
se um aluno é o único positivo da sua turma, do
seu grupo de amigos e da sua escola. Neste caso
se tivermos fortes indícios que a infeção foi con-
traída fora da escola, em casa, não faremos qua-
rentena. Mas vamos isolar a classe, ou o grupo
de alunos no interior da escola para evitar que
haja uma transmissão desse grupo para outros
alunos. Neste casos todos os alunos devem usar
a máscara e serão testados. Se testarem negativo
tudo voltará à normalidade.
Se os resultados forem positivos e passarmos a

uma situação em que há vários casos na turma e
se não soubermos, ainda, se a infeção se produ-
ziu no interior da escola – mas constatarmos que
há vários casos num grupo de alunos que fre-
quentam regularmente, à mesma hora, a cantina
escolar ou que se encontram na biblioteca – nes-
se caso, a turma em causa será colocada em qua-
rentena e os alunos serão testados. Em caso de
resultado negativo poderão regressar à escola.
O terceiro cenário aplica-se quando houver

uma suspeição forte que a infeção se produziu
na escola. Nesse caso, é evidente que parte das
turmas e, nesse caso,eventualmente uma parte
da escola será colocada em quarentena.

E poderá ser colocada a totalidade da escola em
quarentena?
Sim. Mas só em casos extremos a quarentena

se aplicará a toda a escola. Se houver um círculo
em volta de um caso positivo, seja aluno, seja
professor, que esteja em contacto com toda a es-
cola. Nesse caso todo o estabelecimento será co-
locada em quarentena. Não o podemos excluir,

mas a regra geral é que, apenas uma ou parte das
turmas sejam colocadas em quarentena e testa-
das. Todos os que tiverem resultado negativo po-
derão regressar à escola. Mas neste terceiro cená-
rio decidiremos medidas suplementares.
Se tivermos a certeza que a infeção aconteceu

no interior da escola ou estrutura de acolhimen-
to, o caso será analisado uma comissão mista sa-
nitária e educativa. Diariamente, todas as noites,
será feita a análise dos estabelecimentos em que
forem detetados casos positivos.

Que medidas suplementares poderão ser tomadas?
Poderemos impor o uso de máscara a todos os

alunos na sala de aula. E quando tivermos uma
suspeição que a infeção se deu na escola e infor-
mações sobre como aconteceu, por exemplo se
soubermos que os alunos comiam juntos na can-
tina da escola esse espaço deverá ser encerrada.
Ou impomos outras medidas sanitárias mais ri-
gorosas. Se tivermos a certeza que a infeção

aconteceu durante a prática de desporto, agire-
mos nessa direção. Se os casos se verificarem
apenas numa turma, que têm um número de es-
tudantes muito elevado (em regra geral temos
um número máximo de 29 alunos por turma) po-
demos colocar uma parte dos alunos a acompa-
nhar as aulas à distância. São medidas possíveis
mas que serão aplicadas de uma forma ajustada.
Essa é a grande mudança de paradigma relativa-
mente à estratégia anterior aplicada antes das fé-
rias escolares. Porque nessa altura eram adota-
das medidas idênticas para todas as situações.
Constatámos que há uma repartição geográfica
diferente dos vírus no país. E encontramos a
mesma repartição geográfica nas escolas. É claro
que na cidade do Luxemburgo e nas aglome-
rações urbanas, no sul do país, em que há muito
mais casos positivos há mais contágios nas esco-
las do que noutras regiões mais rurais.
O que queremos é reduzir o funcionamento

normal da educação, apenas onde haja de facto
um problema.

O encerramento das escolas teve uma grande re-
percussão negativa nos alunos?
Nas semanas em que as escolas fecharam,

houve estudantes que se adaptaram e trabalha-
ram bem em casa, mas houve casos de alunos
que perderam completamente o contacto com a
escola. Por isso não queremos voltar a esse cená-
rio em que deixamos os alunos trabalhar em au-
tonomia, em casa. Queremos que estejam muito
próximos da situação normal das aulas, no caso
em que os alunos tenham que voltar a estar em
casa. Para isso, com a ajuda das ferramentas di-
gitais faremos uma transmissão da aula para ca-
sa dos alunos. E vamos permitir a esses alunos
que participem através da plataforma “teams” e
a plataforma de comunicação. Cada aluno terá
direito à licença de utilização dessa ferramenta
informática que poderá descarregar para o seu
computador.

Todas as escolas têm os meios técnicos para o fa-
zer?

Todas as escolas têm os meios técnicos para
assegurar essas ferramentas. Neste caso, da
transmissão das aulas em direto, falamos para os
estudantes do liceu. Porque não vamos deixar os
alunos do ensino fundamental em casa, com a
idade de 8 a 10 anos, porque estes alunos mais
novos não estão preparados para trabalhar em
autonomia e à distância. Já um aluno, a partir
dos 13 anos e até aos 18 anos, está bem prepara-
do para trabalhar um determinado período de
tempo em casa, em semanas alternadas. Nas se-
manas em que ficará em casa poderá seguir as
aulas em direto. Porque não queremos que ele
perca o contacto e o hábito das aulas. Perdemos
muito no período do confinamento.
Neste momento, estamos noutra situação por-

que começamos um novo ano escolar. Não sabe-
mos, ainda, se vamos garantir que possam traba-
lhar nas mesmas condições até ao fim do ano es-
colar. Mas não podemos regressar a uma situa-
ação em que durante muitas semanas não há es-
colas e os alunos não frequentam as aulas.

Ter uma parte das aulas em casa é uma forma de
aprofundar as desigualdades sociais...
Temos em conta todos esses problema. Se

num período normal, sem restrições sanitárias,
já temos essa desigualdade. Mas esta desigual-
dade que foi muito reforçada, durante o período
do confinamento, em que muitos dos alunos que
ficaram em casa, não tinham apoio das famílias.
Por isso dizemos: mesmo que haja um aluno que
deva ficar em casa, para reduzir os efetivos na
escolas, ele estará presente durante as aulas à
distância. Poderá ver o seu professor e pode co-
locar questões e ser questionado pelo professor.
O docente pode conferir se ele está presente,
participa e compreende o que diz o professor.
Não se pode garantir a mesma qualidade que

estando presente na sala de aula. Mas com este
sistema estamos muito próximos da realidade
escolar normal. Assim, queremos garantir a
mesma oportunidade de educação a todos os
alunos, independentemente da sua origem fami-
liar.

Foi definida alguma percentagem de casos nas es-
colas para fazer um “lockdown” total do sistema
educativo?
Não excluímos um “lockdown” total ou parci-

al. Por exemplo poderemos ter que fechar todas
as escolas, numa determinada região. Mas só
quando todas as outras atividade também encer-
rarem. Não faz sentido fechar as escolas, se os
alunos podem juntar-se no café. Isso não faz
qualquer sentido fechar as escolas primárias, por
exemplo, e os jovens poderem continuar a jogar
futebol. Porque, temos a certeza que na escola te-
mos regras e medidas sanitárias e rigorosas. Te-
mos uma autoridade que controla se essas regras
são, ou não, respeitadas e pode mesmo sancio-
nar os alunos se as regras não forem cumpridas.
E isso não existe nas associações desportivas ou
noutros espaços públicos em que os jovens se en-
contram. Por isso dizemos que o risco de uma in-
feção entre os alunos na escola é muito menor
que anteriormente.
Por isso dizemos que, se um “lockdown” das

escolas, encerramento parcial ou total das esco-
las poderá ser reaquacionado, mas numa situ-
ação em que as outras atividades que juntam jo-
vens sejam encerradas. Caso contrário será con-
tra-producente.

O ministro da Educação, Claude
Meisch, há sete anos que dirige
o sistema educativo luxemburguês.
Desde o ensino básico ao ensino
superior.
Foto: Lex Kleren

“ A escola não é o local
privilegiado para a

contaminação com o vírus.”
Claude Meisch, ministro da Educação

“ Claro que
haverá casos

positivos e que serão
acompanhados
diariamente.”
Claude Meisch, ministro da Educação
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8.626

€

Ondas de choque do coronavírus
na educação em todo o mundo

Madalena Queirós e Carlos Monteiro

Cerca de de 1,6 mil milhões de estudantes em todo o mundo estiveram afastados das escolas
mais de dez semanas por causa do confinamento provocado pela covid-19. Um encerramento
que teve graves efeitos no aprendizagem dos alunos, sobretudo naqueles que vivem em famílias
com baixa escolaridade e baixo capital económico e cultural. Uma realidade que fez despertar
a atenção do mundo para a importância do funcionamento das escolas. Este encerramento dos
estabelecimentos de ensino, que provocou uma perda de quase um terço do ano letivo, pode vir
a provocar uma baixa de 3% no rendimento salarial futuro destes estudantes, revela um estudo
divulgado pela OCDE.
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Taxa de escolaridade
População dos 25-64 anos por nível de ensino (2019)

Retrato do Luxemburgo

Retrato de Portugal Alunos vítimas
de Bullying
nas escolas

Até ao Básico Secundário Superior

Público Privado Público PrivadoO Luxemburgo é o país que mais investe, em termos
absolutos, por aluno em educação, mas os resultados
do nível de competências dos estudantes de 15 anos
das escolas do Grão-Ducado, avaliados no estudo
PISA, ficam abaixo da média dos países da OCDE.

+11%
Entre 2009 e 2019,

percentagem de população
dos 25-34 a frequentar

o ensino superior

A crise da covid-19 pode ter um forte
impacto na internacionalização
do ensino superior. O Luxemburgo
tem uma percentagem elevada
de estudantes internacionais
e pode ser muito mais afetado
que outros países.

Os alunos portugueses foram os que conseguiram
uma melhoria mais expressiva na avaliação de
competências do estudo PISA, na última década.

15
Luxemburgo 21

Média dos países
da OCDE

77%
Ensino secundário

86%
Ensino pós secundário

89%
Formação superior

Taxa de
empregabilidade
dos jovens
dos 25-34

Ter um grau académico superior significa
ganhar mais no final do mês. No Luxemburgo,
o salário médio dos trabalhadores, na classe
etária dos 25-64, com o grau académico sobe
46%, comparando com o salário de quem não
tem formação superior.

Os alunos de Portugal tiveram resultados
médios próximos da média da OCDE em leitura,
matemática e ciência no PISA 2018. Em leitura
e matemática, o desempenho médio em 2018
esteve próximo do nível observado durante
o período 2009-15; na ciência, o desempenho
médio em 2018 foi inferior ao de 2015,
e regressou perto do nível de observados
em 2009 e 2012.

Quando avaliado durante um período de tempo
mais longo, Portugal é um dos poucos países
com uma trajectória positiva de melhoria nas
três áreas analisadas no PISA.

+46%

+69%

Trabalhador
com grau
académico

Trabalhador
sem ensino
superior

Com diploma
de ensino
superior

Com ensino
secundário
superior

Luxemburgo OCDE

37%
Portugal

45%
OCDE

Estudantes do ensino superior
a estudar no estrangeiro

Investimento médio por alunos
do ensino básico ao ensino superior

19.687
Luxemburgo

9.487
OCDE

€
€

Luxemburgo

OCDE

Qualificação superior por género
Nos jovens dos 25-34 anos

Qualificação superior
Nos jovens dos 25-34 anos

Despesa total na Educação em percentagem do PIB
Por origem dos fundos 2017

Diferença salarial
Trabalhadores a tempo inteiro dos 25-64 anos

76%

2%

Média de alunos por turma no ensino básico

39%

49%

51%

61%

HomensMulheres

Resultados no PISA dos estudantes
no Luxemburgo

470 487 487477

Leitura Ciência

Um dos valores
mais baixos observados
em toda a Europa

42%
OCDE

40%
de todos os estudantes do ensino
secundário superior inscrevem-se
em programas de Formação
Profissional em Portugal

Investimento
por estudante
Ensino básico ao ensino
superior em 2017

0 1 2 3 4 5 6%

*Não há dados para ensino primário e secundários

21%
Luxemburgo

14%
Portugal

9%
Coreia do Sul

37%
Rússia

26%
EUA
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Luxemburgueses ganhammais 18 mil
euros por ano do que estrangeiros
“Um residente estrangeiro ganha em média 82% do salário de um residente luxemburguês”, a frase está no mais
recente estudo do Instituto Nacional de Estatística (Statec) sobre os ordenados no Grão-Ducado.

Diana Alves*

U m transfronteiriço en-
caixa 72% do ordenado
de um residente luxem-
burguês. Segundo os
dados do Statec, o salá-

rio médio anual dos residentes é de
73.251 euros brutos por ano, ao
passo que o dos fronteiriços é de
57.489.
Sobre os residentes, fica-se a sa-

ber que um trabalhador luxembur-
guês ganha 79.112 euros brutos por
ano. São 18.750 mil euros a mais
por ano do que um estrangeiro.
Desagregando por setores, lu-

xemburgueses e estrangeiros incluí-

dos, a área da finança e seguros é a
mais bem paga do país, com orde-
nados médios a ultrapassarem os 99
mil euros anuais, três vezes mais do
que os da Horesca. Os trabalhado-
res de hotéis, restaurantes e cafés
encaixam 33.700 por ano. Já os da
construção ganham um pouco mais
em média, cerca de 43 mil ao ano.
As qualificações também pesam

no fosso salarial. Mestrado (ou qua-
lificação superior) equivale, em mé-
dia, a 108.800 euros brutos por ano.
Montante que desce para os 39.400
no caso dos trabalhadores sem o en-
sino secundário concluído.
Olhando para os sexos, sem sur-

presas, os homens continuam a ga-
nhar mais do que as mulheres. O

salário médio anual deles é de
67.675 euros brutos, cerca de cinco
mil euros a mais do que o delas.
No gráfico do Statec, a diferença

mais acentuada surge na compa-
ração entre os quadros superiores e
as chamadas profissões elementa-
res.
O ordenado médio de um diretor,

alto quadro ou gerente supera os
145 mil euros anuais, ao passo que
nas profissões elementares se fica
pelos 34 mil. De salientar que os da-
dos referem-se aos valores brutos,
antes dos descontos, e incluem to-
dos os suplementos, subsídios e pré-
mios pagos ao longo do ano.

* Jornalista da Rádio Latina
Aárea da finança e seguros é a mais bem paga do país, com
ordenados médios a ultrapassarem os 99 mil euros anuais.
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Parlamento Europeu quer imposto
sobre o plástico já em janeiro de 2021
A criação de novos impostos servirá para a União Europeia pagar o empréstimo de 750 mil milhões de euros que vai
pedir para sair da crise.

Telma Miguel

E sta semana, o Parlamento
Europeu (PE) aprovou um
calendário de criação de
impostos, também chama-
dos de recursos próprios,

que pela primeira vez na história irão
diretamente para os cofres da União
Europeia. Os impostos a criar são di-
rigidos às empresas e, de acordo com
o calendário aprovado, em janeiro de
2021 arranca um imposto sobre os
plásticos não recicláveis. Também em
2021, os eurodeputados propõem a
cobrança de 30% das receitas de ven-
da em leilão do regime de licenças de
emissão. Em 2023 propõem-se dois

impostos chave: o chamado meca-
nismo de ajustamento das emissões
de carbono nas fronteiras (CBAM),
uma taxa de resposta às alterações
climáticas, e um imposto digital, co-
brado às empresas de tecnologias de
informação. A partir de 2024, será
criado um imposto sobre transações
financeiras. Numa terceira fase, no
primeiro semestre de 2024, a Comis-
são poderá transformar a matéria co-
letável comum consolidada do im-
posto sobre as sociedades (MCCCIS)
na base para um recurso próprio.

Rentrée de covid-19

Após as férias de agosto, o PE reto-
mou a sessão plenária mensal e pa-

rece que nem houve interrupção. Os
mesmos temas e a covid-19 a domi-
nar. A sessão que devia ter sido em
Estrasburgo, onde é a sede oficial
do PE, continua a ser em Bruxelas,
e por tempo indeterminado, por mo-
tivos sanitários. E é o orçamento co-
munitário para 2021-27 e o Fundo
de Recuperação o que está a domi-
nar a agenda, tal como nos últimos
dias de julho.
Mas a “rentrée” está a ser menos

dura que os dias da cimeira euro-
peia de julho que levaram a que os
27 chefes de Estado e de governo
aprovassem um pacote considerado
histórico de 1,82 biliões de euros
para a União Europeia gastar até
2027.

Em julho, os eurodeputados apro-
varam uma resolução em que disse-
ram que o acordo celebrado dias an-
tes no Conselho Europeu às 5:30 da
madrugada de dia 21 – após muitas
reviravoltas e muito drama – era de
saudar, mas faltava-lhe ambição e
ser mais concreto. Esta semana, os
representantes dos cidadãos euro-
peus resolveram uma das questões
mais urgentes para o pacote do Fun-
do de Recuperação (ou Próxima Ge-
ração EU) poder ver a luz do dia, ou
seja, de onde virá o dinheiro. Trata-
se da decisão sobre recursos própri-
os, ou a possibilidade de a União Eu-
ropeia criar impostos para se finan-
ciar diretamente. E isso é o que está
na base do Fundo de Recuperação,

um pacote para atender de forma
imediata à crise económica provo-
cada pela pandemia, e cujo mon-
tante de 750 mil milhões de euros
será reunido através de um emprés-
timo que a União Europeia irá con-
trair junto das instituições monetá-
rias internacionais.
Mas para pagar esse empréstimo

– a proposta inicial da Comissão Eu-
ropeia, e que foi aprovada pelos 27
Estados-membros na longa cimeira
de julho – era a de que fossem cria-
dos novos impostos, cobrados às
empresas e não aos cidadãos, e que
ao longo dos próximos anos permi-
tissem encher os cofres da União Eu-
ropeia e pagar esta dívida e ainda
os juros.

15 anos,
vamos festejar!

Dacia festeja 15 anos!
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Crítica de cinema – ““The Personal History of David Copperfield” ”

A mãe de todas as adaptações
E ste curioso filme começa

com David Copperfield
num palco, começando a
recitar a sua história. Este
método regressa durante o

filme, com imagens de recordações
projetadas nas paredes e capítulos
que começam com explicações. O re-
alizador utiliza todos os recursos cri-
ativos à sua disposição para contar a
vida da personagem principal, do
nascimento à idade adulta.

O filme faz lembrar Terry Gilliam,
mas também a loucura que Armando
Iannucci demonstrou ao realizar
“The Death of Stalin”. De “The Perso-
nal History of David Copperfield” fi-
cam na retina momentos extraor-
dinários, como por exemplo o barco
virado nas recordações de infância
do protagonista, destruído por uma
mão gigante como se estivéssemos a
ver um episódio dos Monty Python
Flying Circus. O diretor de fotografia,
Zac Nicholson, utiliza um ângulo ex-
tremamente aberto para transmitir a
visão curiosa de uma criança, em
sequências longas e sonhadoras, com
câmaras lentas que encantam e fa-
zem lembrar filmes infantis ou obras
do cinema fantástico.

Os espaços escolhidos para filmar,
e a sua decoração, inventam mundos
que vão da bucólica Yarmouth à caó-
tica fábrica de garrafas, mas também
a excitação das ruas de Londres ou a
peculiar e pastoral cabana de Trotwo-
od.

Os atores que dão corpo a este fil-
me tão surpreendente contribuem
imenso para fazer desta adaptação
da obra de Dickens algo muito espe-
cial e, talvez, a melhor de sempre. De
Benedict Wong, no papel do amante

de vinho senhor Wickfield, a Rosa-
lind Eleazar, no papel da sua filha Ag-
nes sucedem-se as grandes interpre-
tações. Dev Patel está rodeado de

magníficas prestações, tal como a de
Tilda Swinton, apresentada com o na-
riz contra uma janela, ou a de Peter
Capaldi no papel de do senhor Mi-
cawber. E não se pode esquecer Ben
Whishaw como Uriah Heep, que pa-
rece saído de um qualquer “Rocky
Horror Show”. Por fim, Patel faz lem-
brar muitos dos génios do cinema, fa-
zendo pensar em Chaplin ou outros
grandes que, além de encarnaram as
personagens, as redefiniram para to-
do o sempre.

“The Personal History of David
Copperfield” é uma viagem através

de momentos da vida de um homem
que se transformam em algo maior.
Talvez todo o escritor tenha uma jor-
nada vital, e aqueles que não a têm
inventam uma.

O realizador Armando Ianucci pro-
cura conduzir tudo de forma muito
dinâmica e consegue muito mais do
que isso. Apesar de algumas con-
fusões e tramas que se perdem, no fi-
nal, vivemos duas horas de belíssimo
entretenimento. Iannucci respeitou a
obra original, reiventou-a e, de cami-
nho, criou algo de novo e excitante.
A obra de Charles Dickens nunca

mais será a mesma no nosso ima-
ginário.

“The Personal History of David Cop-
perfield” de Armando Iannucci, com
Dav Patel, Tilda Swinton, Peter Capal-
di, Hugh Laurie, Ben Wishaw, Gwen-
doline Christie, Anthony Welsh,
Morfydd Clark, Benedict Wong, Daisy
May Cooper e Rosalind Eleazar.

The Personal History of
David Copperfield” é um
filme de se lhe tirar o
chapéu.

por
Raúl Reis

GUIA
Dia 19, a partir das 14h, nas Roton-
des

Novos talentos em On Stéitsch
Realiza-se mais um festival

On Stéitsch, uma iniciativa que
dá espaço e voz à criação e à
liberdade da expressão artística
aos novos talentos do Luxem-
burgo. Concertos, exposições,
workshops e stands acontecem no
átrio da Rotundes. É indicado para
toda a família e tem entrada
livre.

Dia 19, a partir das 14h30, em
Esch-sur-Alzette

Nuit de la Culture
Depois de anulada a primeira

data, a Noite da Cultura da cidade
de Esch realiza-se no próximo
sábado muito adaptada à atual
pandemia, mas com a promessa
de uma tarde e noite cheias de
magia, humor, música e poesia.
Nesta edição, os participantes
são convidados a um passeio
por espaços icónicos entre Esch e
Villerut, a vila francesa vizinha.
Depois todos os caminhos dão
ao bairro de Belval com os

Haut Fourneaux como pano
de fundo. Toda a programação e
horários na página www.nuitdela-
culture.com.

Dias 18, 19 e 20 , na Luxexpo
Salão Internacional de Arte Con-

temporânea
Mais de 200 artistas e 3mil obras

vão passar pela Luxexpo para mais
uma edição do Art3F. O público é
convidado a descobrir peças de cri-
adores locais e regionais assim co-

mo de reconhecidos artistas inter-
nacionais.

Dias 18 e 19, a partir das 17h, na
Rockhal

Despedida de uma temporada atí-
pica
A temporada 2019 – 20 encerra

com “Rockhal Garden”, um evento
que celebra a música num ambien-
te descontraído e num insólito jar-
dim que contrasta com a paisagem
industrial da zona. Na sexta-feira a
música está a cargo de músicos lo-
cais, enquanto a segunda e última
noite será dedicada à música pro-
duzida na Bélgica com a dupla La
Jungle, composta por guitarrista e
baterista e que viaja entre o rock,
metal, indie e electro, e o produtor
Oton, com um estilo de música ele-
trónica contemporânea marcada
pelas suas influências do techno e
bandas de garagem. Para os mais
novos há um workshop de guitarra
com o brasileiro Fred Barreto no sá-
bado à tarde. A entrada é livre , mas
com reserva recomendada devido à
lotação do espaço. Toda a infor-
mação na página da Rockhal.

Uma obra presente no Salão Internacional de Arte Contemporânea que decorrerá de 18 a 20 de setembro
na Luxexpo.
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Conta-me como foi da bola. O arranque
da 1.ª divisão a uma sexta-feira
A primeira experiência é em 1996 e ganha
o Porto (inédito tri), bem à frente dos rivais
Sporting e Benfica.

Rui Miguel Tovar

S exta-feira, ora aí está um
belo dia para começar a
1.ª divisão. Para início de
conversa, Famalicão vs
Benfica. No fundo no fun-

do, as duas sensações da época an-
terior. O Famalicão em alta, pelo
inédito 6.º lugar, e o Benfica em bai-
xa, por ter perdido um campeonato
em que chega a ter sete pontos de
avanço sobre o Porto na viragem pa-
ra a segunda volta.
Sexta-feira, mais uma vez. É uma

moda recente. Qual é afinal o pri-
meiro ano em que a 1.ª divisão ar-
ranca no último dia de semana ú-
til? Em 1996. Começa na Maia, com
um Espinho vs Sporting. E acaba,
claro, em 1997. Com o inédito tri
do Porto, então treinado por Antó-
nio Oliveira, chamado para o lugar
de Bobby Robson, de malas avia-
das para Barcelona, juntamente
com o adjunto José Mourinho. O seu
trabalho à frente da seleção portu-
guesa rende-lhe os maiores elogios,
tanto pela tranquila campanha de
qualificação como pelo primeiro lu-
gar no grupo da fase final, à frente
da Croácia. Um chapéu de Po-
borsky trai todo um país. Oliveira re-
gressa a casa e assume o Porto pa-
ra entrar num lote restrito de cam-
peões portugueses pelo Porto como
jogador e também como treinador,
a par de José Maria Pedroto.
Além de Robson, o Porto acusa

as saídas de Secretário (Real Ma-
drid) e Emerson (Middlesbrough) e
é obrigado a mexer-se no mercado
para continuar na senda dos títu-
los. A prospeção de mercado dá no-
mes como Wozniak, Sérgio Con-
ceição, Barroso, Jardel, Zahovic, Ar-
tur e Fernando Mendes. De todos
eles, só o guarda-redes polaco desi-
lude o tribunal das Antas. De resto,
é só craques. O início da 1.ª divisão
é assim-assim com dois empates nos
três primeiros jogos em casa, vs
Vitória FC e Estrela. Segue-se o iní-
cio da Liga dos Campeões, no Giu-
seppe Meazza, vs Milan. A dupla Ar-
tur e Jardel salta do banco para ga-
rantir uma vitória histórica por 3:2.
Uma semana depois, o Porto con-
quista a Supertaça portuguesa com
um sensacional 5:0 na Luz, vs Ben-
fica. A partir daqui, o Porto dá si-
nais inequívocos de supremacia
aguda. Tanto assim é que o campe-

onato é conquistado na primeira
volta, por assim dizer, tal o avanço
de 16 pontos sobre o segundo clas-
sificado Benfica. Que seria ultra-
passado pelo Sporting, no despi-
que pelo acesso à pré-eliminatória
da Liga dos Campeões.
E porquê, Benfica? Três treina-

dores e 34 jogadores justificam dez
derrotas, um recorde pessoal nega-
tivo na 1.ª divisão. Começa o brasi-
leiro Paulo Autuori, o tal dos 5:0
vs Porto na Luz, na mesma noite
em que a morte saiu à rua para apa-
nhar o fotógrafo d’A Bola Nuno Fer-
rari. O sofrimento benfiquista acen-
tua-se em Janeiro, com três derro-
tas seguidas no campeonato, algo
nunca visto desde 1957. Na altura,
é Lusitano Évora, Belenenses e
Sporting. Agora é Porto, Vitória SC
e Belenenses. O pior de tudo é que
as três derrotas seguidas repetem-se
na segunda volta, e frente aos mes-
mos adversários. Já estávamos na
era Manuel José, que sucede ao 112
Mário Wilson. E a verdade é que Ma-
nuel José leva o Benfica ao Jamor.
Ao menos isso. Ou não. E é não, por-
que o vencedor dessa final é o Boa-
vista de Mário Reis na tarde em que
o ex – benfiquista Sánchez e o fu-
turo benfiquista Nuno Gomes mar-
cam a Preud’homme. Acaba 3:2 e é
a segunda Taça do Boavista ganha
ao Benfica, depois daquela em
1975, ainda no tempo de José Ma-
ria Pedroto, em Alvalade, sem di-
reito a cobertura televisiva como se
impunha.
Muito bem, Porto em primeiro e

Benfica em terceiro. Pelo meio, o
Sporting. Que também domina mal
a arte dos treinadores. O presidente
José Roquette anuncia como objeti-
vo principal o saneamento finan-
ceiro do clube (tão 2020) e relega
para segundo plano os êxitos des-
portivos. A falta de ambição nota-
se com a chegada do treinador bel-
ga Robert Waseige, conhecido em
Portugal por já ter eliminado o Ben-
fica da UEFA ao serviço do RFC Liè-
ge, mas o seu currículo não augura
nada de bom, sobretudo pela falta
de conhecimento do nosso futebol.
Logo em Setembro, o Sporting é eli-
minado da Taça UEFA pelo Metz e
já contabiliza dois deslizes na 1.ª di-
visão, vs Farense e Porto. À 12.ª jor-
nada, na ressaca de uma combi-
nação tóxica com derrota (Vitória
FC) e empate caseiro (Vitória FC), o
senhor Waseige recebe guia de mar-

cha e é substituído pelo adjunto
Octávio Machado.
Com forte capacidade de lide-

rança, proteção feroz aos jogadores
e um discurso continuamente infla-
mado contra o sistema, Octávio
mete o Sporting a jogar um futebol
de ataque, sem nada a perder.
Entre as jornadas 13 e 24, só
perde três pontos fora (Chaves, Res-
telo mais Faro) e até ganha nas
Antas. O ciclo é interrompido na
Luz pelo inevitável JVP. O sonho
do título de campeão desvanece-se
nesse instante, tal como o da Taça

de Portugal, por culpa de um
memorável 3:2 no Bessa, após
prolongamento. Resta o segundo
lugar para garantir os milhões de
uma eventual entrada na Liga
dos Campeões. Para tal, Octávio
aposta numa dupla de miúdos na
reta final da época: César Ramírez
e Simão Sabrosa. Os dois inventam
jogadas mirabolantes e marcam
golos importantes, em particular
um de Simão no dia da sua estreia,
vs Salgueiros, na Maia, precisa-
mente o local do arranque dessa
1.ª divisão.

António Oliveira entrou
num lote restrito de
campeões portugueses
pelo Porto como jogador
e também como treinador,
a par de José Maria Pedroto.
Foto: AP
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Optique Denuit

Tem dificuldades ao ler as embalagens no supermercado
ou tem de aumentar o tamanho das letras no seu telemóvel?
Se sim, pertence ao grupo de pessoas com mais de 40 anos de idade.

A partir dos 40 anos, é possível co-
meçarmos a notar sintomas de pres-
biopia.

A Presbiopia é a falta de elastici-
dade da lente ocular, que provoca di-
ficuldades para o olho se ajustar à
visão de perto que se torna mais des-
focada. No início podemos aumen-
tar a distância de leitura mas, pas-
sado algum tempo, os braços já não
esticam o suficiente

O uso de óculos ou lentes, passa
a ser fundamental para remediar o
problema. No entanto, como acon-
selha, a optometrista Cindy Denuit,
proprietária de Optique Denuit em
Esch-sur-Alzette, é imperativo anali-
sar as necessidades especificas do
dia-a-dia de cada cliente, para de-
pois decidir que tipo de óculos serão
os mais adequados.

Na maioria das situações as len-
tes multifocais são as mais apropri-
adas, no entanto existem atividades
e profissões, para as quais é acon-
selhável a utilização de lentes espe-
ciais, nomeadamente para ativida-
des digitais que que exigem mais
tempo em frente aos ecrãs.

A Optique Denuit, trabalha com o
inovador fabricante alemão
„Rupp&Hubrach“ de Bamberg, na

Alemanha, que propõe uma vasta ga-
ma de lentes de enorme qualidade e
adaptáveis a todas necessidades,
desde lentes unifocais, às lentesmul-
tifocais, passando pelas lentes es-
peciais para utilização no escritório
até 1m, 2m ou 4m.

Mas as lentes de contacto são
também uma alternativa confortável
e prática para resolver os proble-
mas de visão. Por exemplo para a
prática de algumas atividades e pa-
ra determinados tipos de desporto é
essencial dispor de uma visão a
100%. Porque os óculos estão sem-
pre a escorregar do nariz criando dis-
trações e desconcentrações. As len-
tes de contacto são uma excelente al-
ternativa também para quem gosta
de usar óculos de sol mais especi-
ais.

A sua visita à Optique Denuit
Em primeiro lugar é efetuado um

teste de visão para determinar a gra-
duação necessária, em seguida é fei-
ta uma avaliação do filme lacrimal e
realizada uma espécie de “impres-
são digital” da sua visão. Só depois
dos dados recolhidos e da análise
das necessidades específicas do cli-
ente, é que é feita a encomenda das
lentes de contacto, para haver a cer-

teza que serão as mais adequadas

para o cliente.
Alex, um dos especialistas da Op-

tique Denuit, sublinha ainda que an-
tes da encomenda final são ainda re-
alizados testes para confirmar que
as lentes encaixam bem e que o cli-
ente se sente confortável com a sua
utilização, só após estar tudo a 100%
é que são encomendadas as lentes
definitivas.

A oculista Soraia Correia aconse-

lha que, mesmo sendo o primeiro

ponto de contacto é sempre impor-
tante consultar um oftalmologista
para uma avaliação mais aprofunda-
da da sua saúde ocular e despistar
eventuais problemas que possam
afetar a visão, como cataratas, mio-
pias noturnas entre outros.

Se começou a notar que a sua
visão piorou, a Cindy Denuit e a sua
equipa estão à sua disposição em
Esch-sur-Alzette. Para marcar uma
consulta basta telefonar para o
543274, mandar e-mail ou escrever
nas redes sociais Facebook ou Ins-
tagram.

Existem diferentes lentes de
contacto: multifocais, lentes
rígidas ou lentes de silicone
Os olhos, como todos os outros

órgãos do nosso corpo, sofrem alte-
rações com a idade e a nossa visão
pode também deteriorar-se com o
surgimento de doenças como as ca-
taratas ou o glaucoma.

As restrições causadas por essas
doenças representam geralmente um
grande problema para manter a sua
independência, por exemplo para ler
a correspondência, o jornal ou mes-
mo até para ver televisão. É por is-
so importante que as óticas, como
no caso da Optique Denuit, se espe-
cializem nessa área. Os colaborado-
res da Optique Denuit têm for-
mações regulares nas diversas áre-
as da sua profissão e dedicam todo

o tempo necessário para encontrar
a melhor solução com o cliente.

Uma consulta pode durar entre 1h
e 2h, porque é importante dispor do
tempo necessário para ajudar o cli-
ente a ter mais qualidade de vida e
independência. A maior parte do
tempo utilizado para analisar o olho
ao pormenor para detetar todas as
possíveis imperfeições da visão. Du-
rante a consulta vamos analisar
também o contraste e se o uso de fil-
tros especiais poderá melhorar a
visão. Só depois de efetuados todos
os testes é que serão propostos e de-
cididos, em conjunto com o cliente,
os auxiliares de visão mais adequa-
dos à situação do cliente.

Trabalhamos em conjunto com a
firma „Eschenbach Optik“, de Nu-
remberga na Alemanha que propõe
uma grande variedade de lupas, lu-
pas eletrónicas, filtros especiais ou
e telescópios.

Tentamos ter sempre em stock
uma grande parte dos produtos, pa-
ra os testar imediatamente com o cli-
ente, sem qualquer obrigação de
compra.

Portanto se você ou alguém na sua
família tiver problemas de visão que,
eventualmente, não possam ser re-
solvidos com uns óculos, a Optique
Denuit em Esch-sur-Alzette está à sua
disposição para qualquer dúvida.

CUPÃO PARA
ANÁLISE DE VISÃO GRATUITA

(no valor de 49€)

543274
odenuit@pt.lu
seg-sex: 8h30-12h 14h-18h sab: 8h30-12h
54, bvd J. F. Kennedy L-4170 Esch/Alzette
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!
o que análisamos:
-filme lacrimal
-pressão intraocular
-transparência da lente do olho
-valores de 0,12 dioptrias

Optique Denuit
54, bd J. F. Kennedy
L-4170 Esch/Alzette
Tel. 54 32 74 – odenuit@pt.lu
www.optiquedenuit.lu
seg.-sex.: 8h30-12h 14h-18h
sáb.: 8h30-12h
Advertorial: www.regie.lu
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Churrasqueira Chez Lurdes

No bairro da Gare e em Dommeldange

Cozinha bem portuguesa

Após o sucesso do restaurante Chez
Lurdes em Dommeldange, cujos pe-
tiscos e iguarias portuguesas são so-
bejamente conhecidos há mais de 10
anos, Lurdes Cordeiro gere hoje com
sucesso a Churrasqueira Chez Lur-

des, em pleno centro da capital, um
restaurante onde a gastronomia por-
tuguesa é “rainha”.

Com uma oferta muito variada de
pratos tipicamente portugueses, o
espaço é um excelente local para

uma rápida escapada para almoçar
ou jantar na zona da Gare. Nos pra-
tos de carne existe uma grande va-
riedade desde a feijoada, a vitela e
o frango no forno, bitoques, espeta-
da de carnes, cabrito, chanfana,

leitão, entre outros. Já nos pratos de
peixe, as especialidades recaem na
dourada, polvo, robalo e os diferen-
tes tipos de pratos de bacalhau.

Com o serviço take away, os cli-
entes podem encomendar frango de
churrasco, entrecosto, bacalhau à la-
gareiro, espetada de lulas, espetada
terra e mar, bitoques, picanha, en-
tre outros deliciosos pratos, a qual-
quer hora do dia.

“Temos um serviço rápido para
quem está a trabalhar e não tem mui-
to tempo. O menu do dia é compos-
to por uma sopa, o prato do dia (pei-
xe ou carne), sobremesa, café e be-
bida pelo valor de 16 euros, quer
ao almoço quer ao jantar”, explica
Lurdes Cordeiro, acrescentando que
têm um menu para levar para fora
que inclui o prato do dia e sopa, pe-
lo valor de 13 euros.

A Churrasqueira Chez Lurdes no
bairro da Gare está aberta de terça-
feira a domingo e o restaurante Chez
Lurdes em Dommeldange mantém-se
aberto 7 dias por semana. Horários:
a partir das 6h em Dommeldange e
a partir das 9h no bairro da Gare.

regie.lu

Churrasqueira Chez Lurdes
45, rue de Strasbourg,
2561 Luxemburgo
T. (+352) 24 87 36 29
GSM: (+352) 661 253 647
Facebook : Churrasqueira Lurdes

Pratos tradicionais portugueses

Frango de churrasco
Chez Lurdes
5, Route d’Echternach,
1453 Luxemburgo
T. (+352) 26 51 13 29
GSM: (+352) 661 253 647
Facebook: Cafe Chez Lurdes
Advertorial: www.regie.lu

Clínica Dra. Mariana Pereira

No Luxemburgo de 17 a 22 de setembro

Proteja a sua saúde mental!
Mariana Pereira é especialista da á-
rea da psicologia, uma pessoa apai-
xonada pela vida e pelo que faz. Des-
de cedo abraçou a área da saúde men-
tal pois o que mais gosta é de “aju-
dar as pessoas a viverem melhor, a
sentirem-se melhor, a manterem uma
mente sã e equilibrada”. Esta semana
estará no Grão-ducado, entre os dias
17 a 22 de setembro, para ministrar al-
gumas palestras e disponibiliza-se pa-
ra consultas privadas, sob marcação
prévia.

“Desde muito cedo que me aperce-
bi que a minha paixão era a psicolo-
gia. Eu queria ser psicóloga ou polícia
(risos) mas acabei por tirar a licencia-
tura em psicologia, com uma especia-
lização posterior em hipnose clínica,
de forma a aperfeiçoar o estudo da
mente. Tirei também uma pós-gradu-
ação em Recursos Humanos e dei mui-
tas aulas enquanto formadora profis-
sional”, esclarece a especialista em
saúde mental.

Na clínica que abriu recentemente
no Porto, os pacientes encontram um
método de trabalho multidisciplinar e
único. “Somos especialistas na saúde
mental onde a ferramenta principal é

a hipnose clínica”, explica a especia-
lista.

Problemas de depressão, de ema-
grecimento, de infertilidade, fobias e
medos, de sono, de ataques de pâni-
co, de ansiedade, stresse, luto, pro-
blemas conjugais e deixar de fumar,
são alguns dos tratamentos da Clínica

Dra. Mariana Pereira.
“Lembre-se que o melhor compro-

misso que pode assumir consigo pró-
prio é cuidar da sua saúde mental. Eu
estou ao seu lado para superar esse de-
safio!”, é o que profere muitas vezes
aos seus pacientes.

A especialista em hipnose clínica es-

clarece que no período da pandemia o
número de casos de depressão e de an-
siedade aumentaram
consideravelmente, tendo o pedido de
ajuda aumentado. O seu dia-a-dia é
bem ocupado, no entanto, considera
gerir bem o seu tempo entre a vida pro-
fissional e a familiar.

“O regresso às aulas é um desafio,
pois implica uma readaptação nas ro-
tinas de trabalho que foram abando-
nadas no período de férias. Em tem-

pos de pandemia, este desafio torna-
se ainda maior quer para os jovens,
quer para os pais, uma vez que dá lu-
gar a sentimentos de insegurança, dú-
vida e medo”, acrescenta Mariana Pe-
reira.

A Clínica Dra. Mariana Pereira
dispõe de uma terapia exclusiva, a te-
rapia ‘Saber Viver’ (TSV), que é adap-
tada caso a caso. A equipa é multidis-
ciplinar e é composta por psicólogo,
psiquiatra, neuropsicólogo, pediatra,
ortopedista, terapeuta da fala, nutrici-
onista e médico de medicina geral.

Para mais informações sobre as pa-
lestras e marcações de consultas no Lu-
xemburgo ou em Portugal (Porto), con-
sulte os contactos infra. regie.lu

Clínica Dra. Mariana Pereira
Rua Santos Pousada,
n.º 770, 4000 – 480 Porto.
GSM: (+351) 924 159 000
(também WhatsApp)
GSM: (+352) 691 410 124
Facebook :
Clínica Dra. Mariana Pereira
E-mail:info@dramarianapereira.com
www.dramarianapereira.com
Advertorial: www.regie.lu

Dra Mariana Pereira estará no Luxemburgo entre 17 a 22
de setembro para consultas (v.caixa de contactos).



Para reforçar a sua equipa, a Alliance des
Artisans procura um

técnico de estaleiro no domínio da
construção e renovação M/F.

-Exige-se perfeito domínio da língua francesa e luxemburguesa,
outras línguas serão consideradas uma vantagem.

Se é autónomo e tem capacidade para gerir uma equipa, envie a sua
candidatura para a seguinte morada:

Alliance des Artisans, service du personnel, 57, rue des Trois Cantons,
3961 Ehlange-sur-Mess ou por mail: personnel@alliance.lu

Para reforçar a sua equipa, a Alliance des
Artisans procura

ajudante - armador de ferro
qualificado M/F .

-Exige-se 5 anos de experiência no ramo

-Domínio das regras de segurança no estaleiro

- precisão e rigor no trabalho

-Capacidade de trabalhar em equipa.

Envie a sua candidatura para a seguinte morada:

Alliance des Artisans, service du personnel, 57, rue des Trois Cantons,
3961 Ehlange-sur-Mess ou por mail: personnel@alliance.lu

Para reforçar a sua equipa, a Alliance des
Artisans procura

instalador de aquecimentos e
sanitários M/F .

-Exige-se perfeito domínio da língua francesa, outras línguas serão
consideradas uma vantagem.

-Vários anos de experiência no ramo.

-Capacidade de trabalhar em equipa.

-Rigoroso e independente.

Envie a sua candidatura para a seguinte morada:

Alliance des Artisans, service du personnel, 57, rue des Trois Cantons,
3961 Ehlange-sur-Mess ou por mail: personnel@alliance.lu

Para reforçar a sua equipa, a Alliance des
Artisans procura

Eletricista na construção M/F.

-Exige-se CATP/CAP em eletricidade

-Uma primeira experiência no ramo

- Domínio das regras de segurança no estaleiro

- responsabilidade e capacidade de trabalhar em equipa.

Se é motivado, consciencioso e polivalente, envie a sua candidatura
para a seguinte morada:

Alliance des Artisans, service du personnel, 57, rue des Trois Cantons,
3961 Ehlange-sur-Mess ou por mail: personnel@alliance.lu

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

Chauffeur-livreur avec permis C et code 95 (m/f)

Mécanicien industriel de maintenance (m/f)

Ouvrier de maintenance (m/f)

Electricien industriel (m/f)
Abatteurs porc et bœuf (m/f)

Désosseurs/pareurs porc et bœuf (m/f)

Pour plus d’informations visitez aussi notre site internet www.abattoirettelbruck.lu
Les personnes intéressées sont priées d’adresser par email leur candidature motivée
accompagnée d’un CV et d’une photo récente, à: recrutement@abattoirettelbruck.lu
ou par courrier à :

ABATTOIR ETTELBRUCK S.A.
Ressources humaines

Zone artisanale et commerciale
L-9085 ETTELBRUCK – Tél. 81 79 21-1

Toutes les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité.

Para reforçar a sua equipa, a Alliance des
Artisans procura

operário de fachadas com
experiência M/F .

-5 anos de experiência no mesmo ramo.

-Domínio da regras e segurança no estaleiro.

-Exige-se comprometimento, responsabilidade, autonomia, rigor e
capacidade de trabalho em equipa.

Alliance des Artisans, service du personnel, 57, rue des Trois Cantons,
3961 Ehlange-sur-Mess ou por mail: personnel@alliance.lu

De Schëfflénger
Schräiner s.à r.l.

procura para entrada imediata

um empregado de
manutenção com

noções de pedreiro.
Idade entre os 25 et 35 anos
Mais informações através do
tel. 54 89 80 ou o 661 54 80 89

Emprego

www.contacto.lu

O que precisa de
saber está aqui.

(+352) 49 93 1
contacto@contacto.lu
wwww www .contacto.lu

C_2050_IP02_CD

Iles de Paix forme et
accompagne des milliers

d’agriculteurs afin d’améliorer
leur sécurité alimentaire
et leur qualité de vie. www.ilesdepaix.lu

CCPL LU61 1111
0227 5355 0000

SoUtenez LeUrS
ProjetS d’avenir

J’aimerais faire du bénévolat,
où et comment?

Conseils, informations et activités
pour personnes 50+

Tel. 36 04 78-43/-21
www.rbs.lu

Pensez plus tôt à plus tard! Contactez-nous!
Pense mais cedo em mais tarde! Contacte-nos!

C_2045_RB02_CD

CONSTRUÍMOS JUNTOS
UM MUNDO MAIS JUSTO
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Ajude as pessoas
com Autismo

Obrigado pelo
seu donativo

BGLLLULL
LU56 0030 8811 4127 0000
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Palavras cruzadas

HORIZONTAIS: 1- Aeroporto Internacio-
nal de Luxemburgo-(...), o primeiro ae-
roporto da Europa central a receber uma
certificação pelas medidas preventivas
que implementou contra a covid-19. 7-
Decidir-se por. 12- Língua. 13- Cons-
truir ou separar com taipa. 15- Símbolo
de nordeste. 16- Berílio (s.q.). 17- O que
se caminha num dia. 18- Gostar muito.
20- União Europeia. 21- Somatório. 22-
Estado de noivo. 25- Raiva. 26- Madeira
(abrev.). 28- Prejuízo. 29- Símbolo de
miliampere. 30- O superior de uma aba-
dia. 32- Enxuto. 34- Terceira nota musi-
cal. 36- Fortuito. 38- Ressentimento. 40-
Atmosfera. 41- Lavrar. 43- Grande cóle-
ra. 44- Nosso Senhor (abrev.). 45- Le-
gar. 47- Possuir. 48- Base aérea portu-
guesa. 50- Conforta. 52- Campesino. 54-
Cálcio (s.q.). 55- Recurso (fig.). 58- Ajui-
zado. 60- Césio (s.q.). 61- Artigo antigo.
62- Mamífero que vive na proximidade
dos rios. 63- Arte de escrever em verso.
65- Despontar no horizonte. 66- Secar
muito pelo calor.

VERTICAIS: 1- Delgada. 2- Igualmente.
3- Letra grega correspondente a n. 4-
Duas vezes a mesma coisa ou quantida-
de. 5- Nome da letra M. 6- Los Angeles.
7- Prefixo (ouvido). 8- Puerpério. 9- Juí-
zo. 10- Marasmo. 11- Técnica de locali-
zação através de ondas de rádio. 14- Tri-
tura. 17- Designação dada às calças de
ganga no início dos anos 60. 19- Pernas
altas de pau. 20- Baga da videira. 23-
Imaginar. 24- Estar dorido. 26- Espécie
de padiola para transporte de doentes.
27- Guarnecer com abas. 29- Cabeça
(popular). 31- O dobro de uma. 33- Via-

tura. 34- Desloca. 35- Irritar. 37- Flan-
co. 39- Mencionar. 42- Som áspero e ca-
vernoso. 44- Venta. 46- Pega. 48- Ver-
bal. 49- Conselheiro (fig.). 50- Albumi-
na que envolve a gema do ovo. 51- Apa-
relho que emite raios luminosos muito
intensos. 53- Prefixo (oposição). 56- No
Brasil, representa o algarismo 6. 57- Em
forma de asa. 59- Prestar para. 60- Faço
passar por um filtro. 63- Platina (s.q.).
64- Senhor (abrev.). Paulo Freixinho

Palavras cruzadas
Soluções de 9 de setembro
HORIZONTAIS: 1- LICEUS. 7- ARAMAR.
13- ARRUMA. 14- FINURA. 15- CAI. 16-
AFERRO. 18- ET. 19- ARAR. 21- IVO.
22- RENA. 24- REGRA. 26- AMUAR. 27-
AU. 29- VOA. 30- ABAR. 31- TRAIR. 33-
ENÓLOGO. 36- UNI. 37- JACOB. 39-
POR. 40- MARMELO. 42- ABALA. 44-
BATA. 45- IDO. 46- EL. 47- APAGA. 49-
PRADO. 51- BAGO. 52- MAR. 53- ANTA.
56- EP. 57- ADERIR. 60- DOM. 61-
TENDER. 63- TOMADA. 65- OLEOSO.
66- ALISAR.
VERTICAIS: 1- LACA. 2- IRAR. 3- CRIAR.
4- EU. 5- UMA. 6- SAFIRA. 7- AFRO. 8-
RIR. 9- ANORMAL. 10- MU. 11- ARENA.
12- RATAR. 17- EVA. 20- REVI. 23-
EUROPA. 25- GORJETA. 26- ABÓBADA.
27- ATUM. 28- URNA. 30- ANO. 32-
AIRBAG. 33- ECO. 34- GOLE. 35- ORAL.
38- ALA. 41- MAGOADO. 43- BODA. 45-
IRRITA. 47- ABETO. 48- PAPEL. 49-
PAR. 50- ONDAS. 52- MERO. 54- TODA.
55- AMAR. 58- DES. 59- ROL. 62- NE.
64- MI.

Sudoku

Nível difícil (solução na próxima semana)

Solução de 9 de setembro

Como se joga: Preencha um
quadrado de 9x9 (grelha de
jogo) com números de 1 a 9,
sem os repetir em cada li-
nha e coluna. Também não
se podem repetir os núme-
ros em cada quadrado (ou
subgrelha) de 3x3.

9 7 1 6 3 8 2 5 4
6 4 2 7 1 5 9 3 8
3 5 8 9 2 4 7 1 6
1 3 5 4 7 2 8 6 9
4 2 9 8 6 1 3 7 5
7 8 6 5 9 3 4 2 1
2 9 3 1 4 6 5 8 7
8 1 7 2 5 9 6 4 3
5 6 4 3 8 7 1 9 2

2
8 5 6 3 1

6 9 5 7 4 2
5 6 4 9

3 7 6
9

5 7 6
4 8 7 2 1

9 1
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2228943.1

Procuro para comprar casa ou apartamento
em todo o país. Pagamento imediato.
Tel: 691 182 861

Foetz tel. 55 20 02-1
Luxembourg tel. 48 67 49
Wasserbillig tel. 74 01 40

www.hary.lu

DESDE 1918

• Concepção e instalação de
pedras em jazigos e campas

• Construção de campas
em 24 horas

• Projectos e orçamentos grátis

• Grande exposição

„Um ano já passou, a saudade ficou.
As pessoas que amamos nunca
morrem... apenas partem antes de
nós...“

José Pereira Da Silva
Uma missa em sua memória será
celebrada no dia 20 de setembro de
2020, na igreja de Bonnevoie, às 8
horas.

Da parte de toda a família.

Une messe sera célébrée en sa mémoire, le 20 septembre 2020,
en l‘église de Bonnevoie, à 8 heures.

De la part de toute la famille.
2230409.1

2212038.1

Preencho a sua declaração de Imposto.
Faço Contabilidade de emp. T. 621 784 756

É com profunda dor que participa-
mos o falecimento do nosso querido
e inesquecível marido, pai e avó

Joaquim Negrita

que nos deixou no passado dia
8 de setembro de 2020, com apenas
65 anos de idade.

O funeral realizou-se no dia
12 de setembro em Campo Maior/
Portugal .

Uma missa em sua memória sera celebrada no sábado, dia 19 de
setembro, às 16 horas, na igreja de Bettembourg.

Da parte da família enlutada

Todas as pessoas que queiram honrar a memória do nosso querido
defunto poderão fazer um donativo para a „Fondation Cancer“,
luta contra o cancro CCPL LU92 1111 0002 8288 0000, com a
menção „Donativo Joaquim Negrita“.

2231209.1

2224801.1

Reparações Chapa, Pintura, Mecânica,
c/ garantia e bom preço. T. 691 740 239

2223046.1

Reparação de computadores ao domicílio,
ecrãs partidos, instalação câmara de vigilân-
cia, serviços elétricos 7j/7j tel. 691 321 969

2226782.1

Appui école primaire lycée Tél. 691 186 385

2231030.1

Transporte de Mercadorias e Bens
Port-Lux-Port

Norte-Centro-Sul
69190162704 ou 910221253
691855286 ou 916318487

Necrologia

Automóvel

Diversos

compra

Amamografia pode
salvar a sua vida!

Tel. 247 - 85570
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Agenda
de eventos
Umespaço dedicado
aos eventos culturais e
associativos.

Contacte-nos por telefone
ou e-mail.

(+3553 2) 49 93 4334 9 / 9019

agenda@contacto.lu

wwww www .contacto.lu
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OFERTA CACTUS ESPECIAL

DA SEMANA

Cada

049Kiwi verde
Nova Zelândia

classe 1, calibre 25 – 27

Coelho inteiro
Livre serviço

O quilo 10,35

825

-20%

0,75 l 5,20

398

-20%
0,75 l 3,12

265
-15%

1 kg 6,90

550

-20%

500 g 2,60

230

250 g 1,09

095

Pão do campo
branco
ou seja 4,60/kg

Postas de pescada
Para cozer
ou fritar
Deltagel
Argentina

Caves Aliança
Casal Mendes

Rosé
ou seja 3,53/l

200 g 1,75

145
-15%

Chocolate
para culinária

Pantagruel
ou seja 7,25/kg

Bolachas
Vieira de Castro

Maria ou Torrada
ou seja 2,95/kg

200 g 0,70

059

-15%

Condimento
de Mostarda
Maçarico
Natural ou picante
ou seja 3,80/kg

Aveleda
Charamba Reserva

Vinho tinto
Região do Douro

ou seja 5,30/l
Bananas Bio

Fairtrade
Perú, classe 1

De 14 a 30 de setembro
a banana Fairtrade é também
celebrada nas nossas lojas.
Tenta também
um papel principal,
ao comprar estas bananas do
comércio justo: uma qualidade
gustativa inigualável para si e
um preço de revenda justo para
o produtor – assim ganhamos
todos!

O quilo 1,99

169
-15%

O quilo 10,95

795
-25%

Chocos
Pesca artesanal

Pescados no Atlântico Nordeste

+25
pontos

Os artigos estão disponíveis nos nossos supermercados segundo as suas variedades habituais e até ao fim dos stocks.
O abuso do álcool é prejudicial à saúde, saiba apreciar e consumir com moderação.

Cola
Coca-Cola
Regular, light ou zero
2 packs de 6 x 1,5 l
À escolha
ou seja 0,94/l

21,36

1698

2° a -40%

Preços válidos até 20 de setembro 2020


