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DIE ZEITUNG DER PORTUGIESISCHSPRACHIGEN
BEVÖLKERUNG DES LANDES.
Seit 1970 ist die Wochenzeitung Contacto das Referenzmedium und die führende Informationsquelle der portugiesischsprachigen
Bevölkerung des Landes. Dank ihrer engen Leserbindung berichtet die Zeitung auf Portugiesisch über aktuelle Ereignisse
in Luxemburg und in Portugal mit analytischen und meinungsbezogenen Inhalten.
Seit 50 Jahren ist Contacto DAS Medium der portugiesischsprachigen Bevölkerung des Landes.
Contacto ist über viele Jahre mit ihr gewachsen und hat sich entsprechend weiterentwickelt.
O seu jornal em língua portuguesa no Luxemburgo • 7 de outubro de 2020 • Desde 1970 • No 38 • 1 !

www.contacto.lu

A batalha dos alunos
portugueses no ensino
do Luxemburgo

O que o Governo vai fazer para combater o insucesso
escolar e integrar os filhos dos imigrantes.

Regresso da música lusófona
em tempos de covid-19
Camané e Elida Almeida pisam o grande palco da Philharmonie em outubro.

(!4FA51C-adaaaf!:N;s

Reportagem
Quer dar uma nova
vida aos traficantes
A luta de um
americano em Lisboa

Ameaça
Vespa asiática chega
ao Luxemburgo
Autoridades
minimizam riscos

Futebol feminino
Sadine Correia é a
nova sensação
Primeira jogadora a
tornar-se profissional

Perfil
A vida extraordinária
do senhor Lata
As aventuras
de um músico

Farmkartoffeln
McWrap Chicken
Sweet Chili

Bei McDonald’s in Luxembourg
As long as stocks last. © 2020 McDonald’s

Cheese Ecken

Spicy Chicken
McNuggets

Best European Local Newspaper

Aktuelle Ereignisse im In- und Ausland mit exklusiven
Reportagen zu wichtigen Themen in Luxemburg.
José Campinho, Leiter lusophone Medien

AUFLAGE
20.685 Exemplare (CIM 2019)
ERSCHEINUNGSWEISE
wöchentlich, am Mittwoch
GRÜNDUNG
1970

VERTEILUNG

• Verteilung über Post Luxemburg via Abonnement an alle
portugiesischsprachigen Haushalte.
• Einzelverkauf am Zeitungskiosk
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FORMATE

UMSCHLAGSEITEN

KLASSISCHE FORMATE

NEW
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MD1 - 1/1 Seite
letzte Seite (C4)

(5 Sp.) 251 x 376 mm

4.545 €

MPP - ExtraUmschlagseite 1
+ ExtraUmschlagseite 2

(5 Sp.) 251 x 269 mm +
(5 Sp.) 251 x 376 mm

8.900 €

M1

(5 Sp.) 251 x 376 mm

3.056 €

M1
Sponsored content

(5 Sp.) 251 x 376 mm

3.514 €

M2

(5 Sp.) 251 x 188 mm

1.527 €

MP1 - ExtraUmschlagseite 1

(5 Sp.) 251 x 269 mm

5.844 €

M3

(3 Sp.) 149 x 158 mm

770 €

MP2 - ExtraUmschlagseite 2

(5 col) 251 x 376 mm

3.667 €

M4

(3 Sp.) 149 x 79 mm

387 €

M5

(2 Sp.) 98 x 120 mm

394 €

M6

(4 Sp.) 200 x 283 mm

2.604 €

M7

(5 Sp.) 251 x 50 mm

407 €

M7
Seitenmitte

(5 Sp.) 251 x 50 mm

488 €

M8

(5 Sp.) 251 x 100 mm

815 €

M9

(5 Sp.) 251 x 150 mm

1.222 €

M10

(2 Sp.) 98 x 348 mm

1.131 €

M11

(3 Sp.) 149 x 348 mm

1.695 €

M12

(1 Sp.) 47 x 50 mm

82 €

M13

(2 Sp.) 98 x 50 mm

163 €

M14

(2 Sp.) 98 x 100 mm

326 €

M15

(4 Sp.) 200 x 100 mm

650 €

M26

(2 Sp.) 98 x 150 mm

487 €

M27

(3 Sp.) 149 x 120 mm

584 €

M28

(3 Sp.) 149 x 211 mm

1.029 €

Rechte Seitenplatzierung: 15% Aufschlag

SMARTADS
Ihr Anzeigenmodul in digitaler Form auf Contacto.lu.
Die perfekte Synergie des Prints + Online

IMU personnalisé
(à titre indicatif)

CROSS
MEDIA
ONLINE-FORMAT

IMPRESSIONS

PREIS ONLINE

DAUER

TKP 10 €
Format je nach
Verfügbarkeit

10.000 Impressions

100 €

3 Tage

20.000 Impressions

200 €

7 Tage

PANORAMAFORMATE

3.172 €

M16

(10 Sp.) 532 x 188 mm

M17

(10 Sp.) 532 x 376 mm 4.870 €

M17 Seite 2
und Seite 3

(10 Sp.) 532 x 376 mm 6.956 €

1/1 + 1/1 Seite
Sponsored
content
M18
(4 aufeinander
folgende
Seiten)

1 p. (5 Sp.) 251 x 376 mm
1 p. (10 Sp.) 532 x 376 mm 6.466 €
1 p. (5 Sp.) 251 x 376 mm

M45

(10 Sp.) 532 x 100 mm 1.529 €

(10 Sp.) 532 x 376 mm 5.600 €

Preise in Euro, zzgl. MwSt. und Produktionskosten.

NEW

36

M E D I A DAT E N 2 0 2 1

PLATZIERUNGEN IMPACT+

FRISTEN VOR ERSCHEINEN
TITELSEITE 2 SEITE 3
SEITE

FORMATE
Auge

60 x 40 mm

450 €

Band

(5 Sp.)
251 x 30 mm

993 €

Band

(5 Sp.)
1.652 €
251 x 50 mm

(Erscheinungstag: Mittwoch)

Buchung der Anzeige

814 €

Band

(5 Sp.)
251 x 100 mm

1.629 €

Anzeige
1/1 Seite

(5 Sp.)
251 x 376 mm

3.900 €

Panorama
M17

(10 Sp.)
532 x 376 mm

6.956 €

Eingeschränkte Verfügbarkeit. Platzierungen auf der Titelseite sind auf
2 Schaltungen monatlich pro Werbekunden beschränkt. Bitte wenden
Sie sich an Ihren Mediaberater.

SPONSORED CONTENT

* Frist bei „druckfertigem“ Material: im Falle von durch den Verlag
zu erstellenden Layouts, planen Sie bitte eine Zusatzfrist von
8 Werktagen ein.
Wie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbart, müssen
Stornierungen von Anzeigen REGIE.LU S.A. schriftlich (E-Mail oder
Postbrief) vor Ablauf der für die Abgabe des Materials festgelegten
Frist mitgeteilt werden. Nach Ablauf dieser Frist werden für stornierte
oder ausgesetzte Bestellungen Kostenentschädigungen in Höhe des
Wertes der bestellten Veröffentlichung fällig.

ELEKTRONISCHE DATENÜBERMITTLUNG
Per E-Mail: ac@regie.lu

GEWICHT
< 20 g

2.128 €

21 - 35 g

2.322 €

FORMATE - Druckfertiges Material*
1/1 Seite

(5 Sp.) 251 x 376 mm

3.514 €

1/1 + 1/1 Seite

(10 Sp.) 532 x 376 mm

5.600 €

* Übersetzung inbegriffen
Redaktionsservice (1/1 Seite: 330 € / 1/1 + 1/1 Seite: 405 €)
Produktions-/Layout-Service (1/1 Seite: 170 € / 1/1 + 1/1 Seite: 255 €)

Anzuliefernde Menge: 21.500 Exemplare
Siehe technische Vorgaben Contacto

PRINT & SUPPLY
SEITENUMFANG (DIN A4)

THEMENKALENDER
Ferien / Tourismus
Autofestival / Mobilität
(2 Dossiers)
Senioren
Wohnen
Finanzen / Steuern / Erbschaft
Unter Vorbehalt von Änderungen
Weitere Auskünfte bei Ihrem Anzeigenberater

Mittwochs vor
Erscheinungstag

WERBEBEILAGEN

Ihre Markenwerbung in einem redaktionellen Umfeld.
Interviews mit Experten / Produktvorstellungen / Jubiläen...

THEMA

Freitags vor
Erscheinungstag

Mittwoch vor
Erscheinungstag

Eventuelle
Stornierungen

Abgabe der
Druckunterlagen*

ERSCHEINUNGSDATUM

135 g/m2

19. Mai 2021
7. Oktober 2021
24. November 2021

VERARBEITUNG

Flyer

3.077 €

4

2

115 g/m

1 Falz

3.653 €

8

80 g/m2

Falzklebung

4.300 €

12

80 g/m2

Falzklebung

4.853 €

16

60 g/m

Falzklebung

4.853 €

Januar-März 2021
20. Januar 2021 27. Januar 2021

PAPIER

2

2

(Druck + Verteilung) 21.500 Exemplare
Preisänderungen während des Jahres bleiben vorbehalten

MEMOSTICK
FORMAT

76 x 76 mm

STANDARD 4/0

1.770 €

Siehe technische Vorgaben Contacto

STANDARD 4/4

2.170 €
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ADVERTORIAL-FORMATE

CROSS
MEDIA

Vorteilhafte Lösungen für redaktionelle Kommunikation, um Ihre Produkte und Dienstleistungen hervorzuheben.
Gezielte Veröffentlichung in der Rubrik „Advertorial Commerce“, im Zusammenhang mit Ihrem Tätigkeitsbereich.
FORMATE

PRINT

PRINT + DIGITAL*

REDAKTIONSSERVICE

Advertorial Texte ohne Logo + Foto(s)
1

1/1 + 1+1 Seite

(10 Sp.) 532 x 336 mm

3.000 €

3.200 €

300 €

2

1/1 Seite

(5 Sp.) 251 x 336 mm

1.500 €

1.600 €

170 €

3

Advertorial 750

(5 Sp.) 251 x 150 mm
(3 Sp.) 149 x 250 mm

685 €

785 €

80 €

1/1 Seite

(5 Sp.) 251 x 336 mm

2.310 €

2.510 €

170 €

M8 inbegriffen

(5 Sp.) 251 x 100 mm

Mix Advertorial + Anzeige
4

* contacto.lu - Ihr Advertorial in der Rubrik „Handel“
Übersetzung auf Anfrage

3 DE OUTUBRO DE 2018
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Bacalhau à Brás.

Dourada escalada.

Tradição à mesa
Entrevista com Marco Anacleto, 38
anos, responsável de compras do restaurante.
Porquê esta renovação agora?
Com o tempo é necessário renovar
a imagem e a ideia é ir preparando
aos poucos o vigésimo aniversário. A
última vez que o fizemos foi há cerca
de 5 anos. É sobretudo numa perspetiva de melhorar o serviço e apostar
naquilo que sabemos fazer melhor: a
gastronomia portuguesa.
O alvo é a clientela portuguesa?
O nosso alvo é, sem dúvida, a clientela portuguesa. No entanto, hoje
em dia, a gastronomia portuguesa
de qualidade tem um mercado que
vai além-fronteiras. Contamos também com uma clientela “internacional”, que vem, muitas vezes,

por intermédio de clientes portugueses.
Os preços não são proibitivos para
uma grande parte da clientela portuguesa?
Não, os pratos do dia, com sopa ou
entrada à escolha, custam apenas
10,80€. Não são mais caros do que
na maioria dos restaurantes. Numa
cozinha como a portuguesa, com ingredientes que são cada vez mais caros, não é fácil manter os preços tão
baixos, mas temos conseguido manter uma relação qualidade-preço muito competitiva. O nosso público-alvo
não é apenas o segmento médio-alto.
Temos uma clientela de vários estratos sociais e de diferentes nacionalidades.
Quais são os pratos mais procurados?
O nosso leitão à Bairrada, assado
em fornos próprios, é muito apreciado por portugueses e estrangeiros.
Mesmo ao fim-de-semana, há muita
gente que encomenda um leitão assado para levar. Mas o prato com
mais saída neste momento é o bacalhau. Tanto junto dos portugueses co-

“Hoje em dia, a
gastronomia portuguesa
de qualidade tem um
mercado que vai alémfronteiras.”

mo dos estrangeiros. As cataplanas
e as espetadas também têm muita
saída.
O aumento do turismo teve impacto
na procura?
Bastante, sobretudo nos pratos de
bacalhau. A maioria dos clientes estrangeiros quando aqui vem pede os
pratos que provou em Portugal.
Já chegamos às sete toneladas de
bacalhau num ano. Servimos boas
postas de 500 gramas e o cliente, independentemente da nacionalidade,
reconhece a qualidade da nossa cozinha.
E em relação ao vinho?
Tal como acontece com a gastronomia, Portugal hoje é reconhecido
pelos seus excelentes vinhos e por
uma relação qualidade-preço muito
interessante. Procuramos ter uma escolha o mais alargada possível de vinhos de várias regiões, com destaque
para os do Douro e do Alentejo. Ao todo, são mais de 100 referências com
garrafas que vão dos 15 euros aos 600
euros.

Espaço
No rés-do-chão, o Lisboa II tem
à disposição um espaço de restauração com capacidade para
40 pessoas, que pode ser reservado para refeições de negócios, e outro de café para
cerca de 30 pessoas, equipado
com três ecrãs com transmissão dos canais portugueses.
No andar de cima, o restaurante
conta um vasto espaço com capacidade para cerca de 100
pessoas.
No exterior, a esplanada coberta e aquecida para as noites
mais frescas tem capacidade
para 36 pessoas.
Qualquer uma das salas, inclusive a esplanada, pode ser
reservada para a realização de
eventos, desde os aniversários,
comunhões a festas de empresas.

“É óbvio que vamos
atualizando e
introduzindo algumas
novidades na nossa
ementa, como os pratos
vegan e vegetarianos...”

Foi necessário fazer adaptações na
ementa para satisfazer a clientela
estrangeira?
Não, somos um restaurante de gastronomia tradicional portuguesa e é
isso que os clientes procuram quando
aqui vêm. É óbvio que vamos atualizando e introduzindo algumas novidades na nossa ementa, como os pratos vegan e vegetarianos, mas não
queremos perder a nossa identidade.
Aliás, notámos uma procura cada vez
maior pelos pratos mais típicos, como o arroz de cabidela, as migas, as
açordas. Será talvez o tal impacto do
turismo que já referimos anterioremente.
Vegetariano e português não é um
contrassenso?
É uma opção que tem a ver com hábitos alimentares que vão evoluindo
e que, naturalmente, procuramos
acompanhar. E também a pedido de
várias pessoas com quem conversámos e gostavam de acompanhar amigos ou familiares nas “jantaradas” no
Lisboa II e não o podiam fazer por
não comerem carne nem peixe. Em

“Somos um restaurante
de gastronomia
tradicional portuguesa e
é isso que os clientes
procuram quando aqui
vêm.”

Portugal há cada vez mais oferta de
pratos vegetarianos e vegan. Não é um
fenómeno exclusivo dos outros países
e queremos mostrar que também é
possível confecionar pratos típicos
sem carne e sem peixe. Pode chocar
algumas pessoas, mas um prato de legumes à Brás continua a ser português, ou não?
Bem, confesso que acrescentando o
“à Brás” já soa melhor. Mas ainda
assim acho que prefiro a
francesinha…
Também já temos uma francesinha
sem carne. Mas leva bacalhau…

Prato do dia a 10,80€
Destaques da nova ementa
O Trio de bacalhau
(Brás, Braga e Lagareiro)
O Massada de tamboril
e de gambas
O Espetada de polvo
O Cataplana Terra e Mar
O Francesinha de bacalhau
O Franguinho à Lisboa
Concurso de aniversário
O Lisboa II organiza um concurso que se prolonga até ao final do ano com a possibilidade
de ganhar 1 leitão, 1 jantar para duas pessoas no valor de
100 € ou 1 caixa de espumante. Para participar, basta preencher um questionário que
fará parte de uma tombola a ser
sorteada a 2 janeiro. É uma forma também de convidarmos os
nossos clientes a avaliarem a
qualidade do nosso restaurante e darem sugestões.

Advertorial: www.regie.lu

15 DE MAIO DE 2019

Comércio & Classificados

29

29

Casas O Diversos O Emprego O Ensino O Necrologia O Veículos

Au fil du Bois

Para anunciar: régie.lu O 49 93 9000 O regie@wort.lu

Especializada em design e funcionalidade

Moda consciente e sustentável

Uma equipa dinâmica

N

o entanto, escasseiam as boutiques de
moda no GrãoDucado que vendem
uma moda dita ‘Eco
fashion’. Aqui se dão
a conhecer duas boutiques que
comercializam exatamente este
mesmo conceito: a Akabo Buttek,
com uma localização central no
bairro da Gare, e a Naturwelten
Bio & Fair, localizada em pleno
centro de Bonnevoie (ver anúncios e contactos nesta página).

“A maioria das nossas marcas
são da Alemanha, assim como a
Melawear. Apreciamos o aspeto
social de certas marcas, como o
comprometimento da Melawear
com uma moda verdadeiramente sustentável. As roupas orgânicas são tão elegantes e modernas quanto os estilos de
grandes marcas comerciais e
ainda melhores, pois podem ser
compradas com boa consciência”, remata, orgulhoso, Karel
Lambert.

Naturwelten, ‘moda
biológica’ para crianças
e adultos

Akabo Buttek, ‘moda
sustentável’ para adultos
O que é a Akabo?
A Akabo foi fundada por Line e
Karel Lambert no Luxemburgo
que explicaram ao Contacto o
conceito inovador da loja. “O
nosso estilo de vida envolve consumismo alternativo, sustentabilidade e ambientalismo. Tendo
em mente que a indústria da moda é uma das maiores poluidoras
e violadoras dos direitos humanos, percebemos que existe uma
falta de lojas que vendam moda
sustentável no Luxemburgo.
Queríamos provar que a sustentabilidade também inclui marcas
‘cool’ e modernas”, explica Karel
Lambert.
Foi quando surgiu a ideia de
um ‘bus’ de moda na primavera
de 2015, um conceito novo e esperançosamente duradouro de
uma loja pop-up móvel, que se
deram os primeiros passos sobre
o tema no país. Um ano depois a
loja Akabobuttek abriu as suas

A matéria-prima indiana é referência para a indústria têxtil mundial. A Índia é dos maiores fabricantes
Foto: cedida por Karel Lambert da Akabo Buttek
têxteis do mundo.

portas na cidade do Luxemburgo. A loja e o ‘bus’ espalharam
uma mensagem no mundo da
moda do Grão-Ducado. “Queremos mostrar às pessoas que o
consumo sustentável também é
possível quando se trata de roupas da moda. Queremos assumir

um papel de liderança na mudança de atitudes dos consumidores em relação à moda sustentável”, esclarece o proprietário.
Que tipo de produtos vendem?
“Vendemos roupas e todos os
tipos de acessórios para mulhe-

res e homens. Em suma, os estilos são muito casuais e jovens para mostrar às pessoas que a aparência da moda orgânica mudou
imenso nos últimos anos e que os
tempos das roupas de linho bege
desapareceram há muito tempo”,
esclarece o proprietário.

FAIR
I
FASHION
H

AK AB O &
NA T U R W E LT E N
100%

Bio&Fair
DUAS BOUT I QUES - UM A I DEI A
NATURWELTEN
7, RUE AUGUSTE CHARLES
LUXEMBOURG-BONNEVOIE
WWW.NATURWELTEN.BIO

AKABOBUTTEK
8, RUE DE BONNEVOIE
L-1230 LUXEMBOURG-GARE
WWW.AKABOBUS.COM

A Naturwelten Bio & Fair é o seu
especialista em produtos orgânicos não alimentares no Luxemburgo e na Grande Região.
Situada em Bonnevoie, foi a primeira loja no Grão-Ducado especialista em moda biológica
para bebés e crianças, assim como em roupa de cama e vestuário para adultos. A loja tem 22
anos de existência e o proprietário, Lucien Reger, investiu no
conceito de moda biológica.
Desde então conquistou uma
clientela fiel que aprecia os produtos ambientalmente amigáveis.
“Na nossa loja no coração da
cidade de Luxemburgo, bem como na nossa loja online em
www.naturwelten.bio, oferecemos uma variedade de produtos
de alta qualidade para bebés,
crianças e adultos. Todos os
nossos produtos são, obviamente, certificados como orgânicos e de comércio justo. Temos apenas uma pequena gama
de produtos colocados na nossa
loja online, mas toda a gama está disponível na nossa loja”, esclarece Reger.
Com várias marcas de renome
conhecidas internacionalmente, a loja vende roupa e brinquedos para crianças e bebés,
roupa e acessórios de cama, mas
também vestuário para adultos.
Na secção de roupa de cama, a
loja comercializa uma gama
alargada de produtos desde colchões, cobertores, almofadas,
roupa de cama, bases de cama
e, inclusive, camas de madeira
maciça.
Na loja, a língua portuguesa
também é falada, já que a
empregada é de origem portuguesa. A Naturwelten Bio &
Fair organiza também listas de
nascimento para os recémnascidos.
Patrícia Marques

Promoção do mês de
abril: Parquet e portas
com 30 a 50% de
desconto; artigos
em cortiça com 50%
de desconto.

Criada em 2012 e gerida por um
jovem empreendedor de 30 anos,
Ramiro Valente, a empresa Au Fil du
Bois nasceu de um projecto idealizado pelo seu progenitor. Nascido no
Luxemburgo, cresceu com a arte que
o seu pai abraçou desde jovem.
A firma trabalha com materiais
ecológico como o conhecido “parquet”, azulejo, madeira, granito e
cortiça. Au fil du Bois é uma empresa especializada em projetar e
executar modelos que satisfaçam to-

do o tipo de cliente, aliando sempre
design e funcionalidade, de forma a
garantir a plena satisfação dos seus
clientes.
Além disso, privilegia a inovação
e a qualidade, acompanha sempre as
novas tendências de mercado e procura ter no seu espaço uma vasta gama
de
novos
produtos,
esperando desta forma corresponder às expectativas de quem a procura. Au fil du Bois é especialista
em cozinhas modernas e sofistica-

das, no fabrico e colocação de todo
o tipo de mobiliário em madeira por
medida para qualquer divisão da sua
casa, fabrico e colocação de escadas em madeira e interiores de casas ou espaços comerciais.
A empresa propõe-lhe orçamentos grátis ao domicílio e aceita encomendas, sob reserva. Visite a Au
fil du Bois, onde encontrará vários
modelos de portas em madeira e vidro, armários, soalho laminado em
madeira e vinil e uma equipa de pro-

Para celebrar o 30° aniversário da
abertura do seu primeiro salão de
cabeleireiro, Graça da Silva, uma das
mais prestigiadas cabeleireiras do
Luxemburgo, organiza um cocktail
para clientes e público em geral no
próximo sábado, 15 de junho, a partir das 18h30, no seu espaço em
Esch-Sur-Alzette. Animação, cocktail, muitas surpresas e uma viagem
sorteio para uma pessoa a Lisboa,
estão reservadas neste dia especial.
Graça da Silva quer festejar os
grandes sucessos da sua carreira.
Para isso, nada melhor do que ser a
anfitriã de uma festa cosmopolita.
No dia 1 de junho, o salão tem reservadas várias surpresas e um leque de descontos e promoções para
os clientes, além de animação e uma
receção cheia de glamour. Com uma
carreira longa, Graça Silva é a prova
de que a persistência e o empenho
são necessários para se atingir o sucesso.
Le Peigne en Or é um salão de cabeleireiro misto. Na zona de barbe-

fissionais dinâmicos e eficientes ao
seu dispor.
Ana Maria Albuquerque
Au fil du Bois
7, rue Barendall
L-8212- Mamer
T. 26 31 02 53
F. 27 39 73 31
www.aufildubois.lu
aufildubois.luxembourg@gmail.com
FB. Au fil du bois

Graça da Silva

aria propõe cortes modernos, com
estilo e uma técnica já pouco habitual: cortar cabelo ou barbear à navalha, com compressas quentes e frias, e posterior massagem, a lembrar
os barbeiros de outros tempos. Também oferece um serviço personalizado de postiços e perucas, bem como penteados de cerimónia. Para o
instituto de beleza feminino, o sa-

Cabeleireiro Le Peigne en Or

lão propõe soluções de última geração, como as extensões ultra-som
(que não danificam o cabelo), maquilhagem permanente, make-up
para todas as ocasiões, depilação e
limpeza de pele. Na manicure e pedicure apresenta serviços inovadores. Além das famosas técnicas de
gel, gelinho, verniz gel e acrílico,
Graça Silva tem formação em Nails
Art e em motivos a 3D, além de ser
distribuidora de produtos para estas técnicas.
20% desconto em todos os serviços até ao dia 15 de julho, basta
mencionar ‘Jornal Contacto’.
Patrícia Marques
Le Peigne en Or
19, rue Large, L-4204 Esch/Alzette
T. 530845
peigneenor@hotmail.fr
Horário: 3ª – 5ª, 8h-12h/13h30-18h
(período alargado com marcação);
sexta, 8h-19h; sábado, 8h-17h; fechado às 2as.
Advertorial: www.regie.lu

A Cactus reafirmou o seu empenho com a Jonk Entrepreneuren Luxembourg asbl, cuja missão é perpetuar e revitalizar o
empreendedorismo na educação luxemburguesa, rubricando um compromisso, como parceiro “Gold”, por um período de três anos.
or ocasião do dia das
Mini-Empresas, no
centro comercial La
Belle Etoile, o principal evento organizado entre a asbl e o
Cactus, Marc Hoffmann, diretor
de marketing do Cactus, reafirmou o apoio da marca luxemburguesa como parceira “Gold”.
Um contrato válido para os próximos três anos.
Marc Hoffmann, diretor de
marketing da Cactus e membro
do conselho da Jonk Entrepreneuren Luxembourg, explica:
“Estamos empenhados em contribuir para o desenvolvimento
económico da Grande Região em
geral e para apoiar a inovação e
start-ups locais em particular.”
Como agente empreendedor
inovador, “o Cactus acredita firmemente que é responsabilidade dos empreendedores de hoje
apoiar os empreendedores do
futuro. Este é um dos oito pilares da marca Cactus”, diz Hoffmann. “Estar ativamente envolvido na associação Jonk Entrepreneuren tem sido importante
e, claro, continuará a sê-lo nos
próximos anos”, indica.

Para além de contribuírem para
a conservação dos alimentos
frescos, as embalagens são importantes para identificar a proveniência dos produtos e
protege-los durante o transporte. A crescente vontade de utilizar materiais duradouros que
respeitem o meio ambiente ganha ainda mais importância
quando se trata de embalar produtos biológicos.
Este foi o desafio abraçado
pelo Cactus e a BIOGROS, juntos
há mais de 25 anos e convictos
na luta pela preservação das
terras e promoção da agricultura sustentável, os dois parceiros, estimaram a necessidade de
alargar as suas preocupações
ecológicas para além dos campos de cultivo, propondo aos
clientes novas embalagens,
amigas do ambiente, para a fruta e legumes da marca BIOG eliminado assim progressivamente a utilização dos plásticos das
prateleiras bio.
Como o plástico biodegradável é ainda utilizado para embalar frutas e legumes, para evitar confusões com os produtos
convencionais nos supermerca-
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Legenda (da esq. para a dir.): Stéphanie Damgé, diretora da Jonk Entrepreneuren Luxembourg (JEL), Gilbert Engel, secretário da JEL, Charles
Foto: Levy Pierre
Denotte, presidente da JEL, Marc Hoffmann, diretor de marketing do Cactus e membro do conselho de administração da JEL.
ment, a maior organização sem
fins lucrativos do mundo que
oferece programas de educação
empresarial.
Durante o ano letivo de 20172018, nada menos que 11.500
jovens do ensino básico, secundário e superior participaram
nos vários programas oferecidos

pela associação. Atualmente, a
rede JA está ativa em 122 países, incluíndo 41 países europeus.
Todos os anos, os programas
da JA atingem mais de 11 milhões de estudantes em todo o
mundo e mais de quatro milhões de jovens a nível europeu.

Atualmente sou inquilino, mas
estou em vésperas de comprar
casa. O meu contrato de arrendamento com o prazo certo de 14
meses. Será que posso rescindir
o contrato antes do fim do mesmo? O facto de adquirir casa própria serve de motivo para a rescisão antecipada?
Em princípio, o inquilino
deve respeitar os prazos vigentes no contrato de arrendamento. Ou seja, o arrendatário
não pode abandonar o imóvel
antes do prazo previsto no
contrato celebrado, a menos que
tenha um acordo validado do
senhorio.

Mercado de ocasiões do Norte,
no Deich em Ettelbruck

da frequentes, mas que a lei não
é clara e direta.
Se o contrato de arrendamento não faz referência à devolução da caução, recomenda-se
bom senso para chegar a acordo
entre as partes, a fim de evitar
um processo judiciário dispendioso e moroso.
Habitualmente o acordo amigável consiste em que seja devolvida uma parte da caução
na entrega do bem e reter o restante para cobrir eventuais
acertos de contas que sejam
da responsabilidade do inquilino.

devido a
Mobilizam-se contra o plástico Rescisão
aquisição de imóvel
BIOGROS, fornecedor de produtos biológicos e o Cactus, desenvolveram novas
embalagens ecológicas para uma grande variedade de fruta e legumes biológicos:
100 % papel FSC e sem óleo minerais.

a marca líder da grande distribuição no Luxemburgo favorece
as parcerias com jovens locais,
quer seja para projetos na área
alimentar, quer para tecnologias.
A Jonk Entrepreneuren Luxembourg é a filial luxemburguesa da rede Junior Achieve-

Restituição da caução
Sou inquilino de um apartamento
na cidade do Luxemburgo. Rescindi o contrato de arrendamento
com o pré-aviso de três meses.
Quando combinei com o proprietário a entrega das chaves e a
vistoria ao apartamento, demonstrei o meu interesse em receber a caução no mesmo dia,
mas o proprietário diz que só restitui o dinheiro quando a administração do condomínio apresentar as contas anuais. O proprietário pode agir assim?
Os prazos de restituição da
caução por parte do proprietário
ao antigo inquilino é uma dúvi-

Cactus e a BIOGROS

Parceria de três anos assinada

Recomenda-se ao locatário que
explique ao senhorio as suas intenções e proponha um acordo de
rescisão antes do vencimento do
contrato. Em princípio, o proprietário não deverá opor-se à rescisão antecipada caso não lhe cause prejuízos como a mensalidade
da renda. Porém, o senhorio pode
pedir que arranje um novo inquilino ou pode guardar uma parte
do valor da caução de forma a
precaver-se de eventuais perdas
da renda.
Depois de chegarem a acordo,
é imperativo que o façam por escrito e que seja assinado pelas
partes.

A Associação dos Garagistas do Norte, fundada nos anos 80, organiza
mais uma edição do mercado de ocasiões no Norte.
De 18 a 19 de maio, a 34ª edição
do “Automoto-Norstad”, mercado de
veículos de ocasião, reunirá 19 garagistas do Norte do país que, no seu
conjunto representam mais de 25
marcas de veículos diferentes.
Marcado pela paixão pelo automóvel, a excelência do atendimento, o serviço personalizado e claro
ofertas irresistíveis o “AutomotoNorstad” afirma-se como uma ver-

dadeira alternativa ao mercado automóvel tradicional, com uma vasta
e variada oferta de automóveis e motos para todos os gostos e orçamentos.
Na edição deste ano os SUV vão
estar em destaque. Com origem
nos Estados Unidos da América, os
SUV, mais pequenos que os tradicionais 4X4 e maiores que os
berlinas, têm batido recordes de
vendas na Europa. Em apenas 10
anos o número de vendas deste segmento é já 4 vezes superior. Lançado em 2007 o Qashquai, um SUV

de tamanho médio foi responsável
pela impressionante recuperação
das vendas da Nissan no continente
europeu. O Captur da Renault e o
2008 de Peugeot mostraram que era
possível transformar os SUV em verdadeiros citadinos.
A marca do leão vive mesmo um
período de renascimento impulsionado pelas vendas da nova versão
do 3008. Mas o modelo mais vendido em todo o mundo é o Nissan XTrail/Rogue. Com uma imagem jovem e desportiva os SUV oferecem
uma sensação se segurança e mes-

AUTO-MOTO NORDSTAD
Parque de estacionamento do DEICH
Sábado, 18 de maio das 10h às 18h , Domingo, 19 de maio das 10h às 18h
www.automoto-nordstad.lu

sões, todos os produtos da gama
BIOGROS serão progressivamente vendidos em embalagens
com materiais sustentáveis e
100% recicláveis.
Desta forma o Cactus e a BIOGROS conseguem agora propor
a todos os clientes produtos que
respeitam o ambiente desde a
semente até à embalagem.

Adira à ULC - União
Luxemburguesa dos Consumidores
Assistência jurídica • Conselhos • Documentação

www.ulc.lu • info@ulc.lu

mo se a maioria dos compradores são
citadinos que raramente se aventuram em terrenos sinuosos, os SUV
conseguem transmitir aos seus proprietários a sensação que, a qualquer momento, podem escapar ao
ambiente urbano em direção à aventura.
Dias 18 e 19 de maio, os 19 garagistas participantes propõe-lhe
mais de duas centenas de veículos

de 2 e 4 rodas, com a possibilidade
de efetuar o pedido de financiamento no local.
De notar ainda que todos os veículos beneficiam de 1 ano de garantia.
Pode ainda apreciar o espaço de
restauração e diversas exposições
com as últimas novidades do mundo automóvel, reboques e pneus.
A entrada é gratuita!

19 220
PLUS DE

'

MARCHÉ DE

L OCCASION

Problemas com o respeito
dos seus direitos?
dos, as novas embalagens BIOGROS, são 100% fabricadas à
base de papel cartonado com
certificação
FSC
(Forest
Stewardship Council), garante
da gestão responsável dos recursos florestais e etiquetados
com etiquetas impressas sem
óleos minerais. Em função das
suas características e dimen-
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Mais de 2 centenas veículos de ocasião, com ofertas irresistíveis

Coluna do consumidor

Advertorial: www.regie.lu

Cactus & Jonk Entrepreneuren Luxembourg a.s.b.l.

Enquanto o governo multiplica as iniciativas na direção de
uma “nação start-up”, conceito
nascido em 2014, a marca luxemburguesa espera, com o seu
apoio, ajudar a cultivar o espírito de inovação e empreendedorismo entre os jovens estudantes do ensino médio. Assim,

Associação dos Garagistas do Norte

Artigos publicados em www.contacto.lu/comercio

Celebração 30° aniversário

Ligada ao modo como os artigos são produzidos, a moda sustentável, cuja designação pode também ser ‘Eco fashion’, revela
preocupações com os métodos de produção no sentido de que não existam ou, pelo menos, sejam minimizados os efeitos exercidos
sobre o ambiente. A ideia é contrariar a produção em massa, o consumismo e o excesso de químicos envolvidos nestes processos.

Crianças e bebés
Morar e dormir

Restaurant Lisboa II
90, dernier Sol, Bonnevoie
info@restlisboa.lu
FB: Restaurant Lisboa II
Instagram: @restaurante.lisboa2
www.restlisboa.lu
T.: 26 48 18 80
Horários de funcionamento: de segunda a domingo 11:30 – 14:30 e
18:30 – 22:30
Bar: das 8:00 às 1:00
Estacionamento disponível: parque
subterrâneo junto à piscina de Bonnevoie.

3 DE ABRIL DE 2019

Comércio & Classificados

Comércio & Classificados
Especial “Eco fashion”

Choquinhos à Algarvia.

No âmbito do décimo nono aniversário, celebrado em setembro, o restaurante optou por renovar a sua decoração com um regresso às origens.
Um espaço mais identificado com Portugal, que se estende à ementa.

Comércio & Classificados
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Restaurante Lisboa II
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EXPO DES
NOUVEAUTÉS
AUTO-MOTO
2019

Garage André Claren DIEKIRCH
Garage Autopolis Nord ETTELBRÜCK
Garage Autodis MERSCH
Garage Blom INGELDORF
Garage Car Avenue ETTELBRÜCK
Garage Car-Project Sàrl MERSCH
Garage Castermans ROLLINGEN/MERSCH
Garage Grasges DIEKIRCH
Garage Jeannot Schweig HOSINGEN
Garage Kremer MERSCH

Garage Leweck ERPELDANGE
Garage MCM ERPELDANGE
Garage Motor Center Diekirch DIEKIRCH
Garage M&G Deltgen ETTELBRÜCK
Garage Paul Wengler ETTELBRÜCK
Garage Pepin INGELDORF
Garage Petry ROOST
Garage R&C Boewer HOSCHEID-DICKT
Garage Renault DIEKIRCH

GARAGISTES

VÉHICULES & MOTOS

18-19 mai 2019

ETTELBRUCK DEICH
www.automoto-nordstad.lu

Entrée gratuite
A L’ACHAT D’UNE VOITURE, UN BON
D’ACHAT DE CARBURANT OFFERT*
*DÉPENDANT DE LA VALEUR DE LA VOITURE

DEMANDE DE CRÉDIT SUR PLACE

ANZAHL AN ZEICHEN UND FOTOS PRO FORMAT
1/1 SEITE (5 SP.) 251 x 336 MM

Fotos waagerecht

ADVERTORIAL 750 (5 SP.) 251 x 150 MM

Zeichen

Fotos waagerecht

Zeichen

3 Fotos

5.000

1 Foto

2.250

4 Fotos

4.500

2 Fotos

1.800

6 Fotos

2.500

Materialzustellung vom Kunden: Texte als Word-Datei, ohne Logo, Fotos (150 dpi Mindestauflösung)

ADVERTORIAL - FRISTEN UND ELEKTRONISCHE ÜBERMITTLUNG
Anzeigenbuchung und Abgabe der Druckunterlagen: am Mittwoch vor dem Erscheinungsdatum
Freigabe des Korrekturabzuges: am Freitag vor dem Erscheinungsdatum
Elektronische Übermittlung an: ac@regie.lu.

Preise in Euro, zzgl. MwSt. und Produktionskosten.
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