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XXIV JORNADAS DE LUMINOTECNIA 

Lisboa, 2 de Novembro de 2016 

Exmo(a). Sr.(a), 

No passado dia 26 de Junho foi celebrada uma data especial para o Clube. Passaram neste dia 30 anos 
de existência e é com um tremendo orgulho que a atual direção se encontra em funções neste momento 
particular da história do Clube dos 13. 

Temos a ambição e vontade para elevar o nome do Clube dos 13, tornando-o cada vez mais um elo de 
ligação entre todos os profissionais do ramo da Engenharia Eletrotécnica, e particularmente, na área afeta 
à iluminação. 

O evento que realizamos sem interrupção desde há 23 edições, as Jornadas de Luminotecnia serão mais 
uma vez realizadas no próximo dia 12 de Novembro. Este é um evento que irá contar este ano com um 
número de associados apreciável e desejamos contar com um número apreciável de colegas convidados, 
para tornar o Clube mais forte na sua componente técnica, de modo a que possamos exponenciar o seu 
objetivo inicial de criar um elo forte entre os associados, quer estejam eles ligados a projeto, instalação ou 
representação de marcas. 

Para este ano tão importante a direção está a empenhada em realizar umas jornadas à altura da 
responsabilidade de 30 anos existência participativa do Clube. As XXIV Jornadas de Luminotecnia vão 
ser realizadas no Porto, sob o tema “30 ANOS DE LUZ”. 

Estamos a trabalhar para que estas jornadas tenham formato e conteúdo melhorados. O local escolhido é 
excelente, os sponsors terão melhores condições para exporem e interagirem com todos os presentes e o 
auditório proporcionará ótimas condições para todos, oradores e assistência. 

Este ano o evento será realizado no Auditório Magno do ISEP – Instituto Superior de Engenharia do Porto, 
estando a sala de eventos contígua ao auditório, reservada para que os parceiros do evento possam ter a 
sua zona de exposição de materiais e catálogos. 

Queremos contar com um grande número de intervenientes no mercado, pelo que temos um enorme prazer 
em convidar V. Exa. a estar presente neste evento. 

Deste modo, para que possa ter a noção do que foi preparado, enviamos em anexo o programa das XXIV 
Jornadas de Luminotecnia. 

Aguardamos a vossa resposta com a brevidade possível através de endereço eletrónico do Clube dos 13 
(engenhos260686@gmail.com). 

Despedimo-nos desejando desde já os nossos 
 Melhores cumprimentos 

 Pela Direção do Clube dos 13 

  _________________________________  
 PAULO QUINTINO 
 (PRESIDENTE DO CLUBE DOS 13) 
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