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Aura Light ilumina o melhor jogador do mundo 

 
Todos os holofotes estão virados para a Madeira, e Cristiano Ronaldo é o motivo. Não só foi eleito 
mais uma vez melhor jogador do mundo como foi agraciado com uma estátua em sua honra, e a 
Aura Light foi responsável pela iluminação da mesma. 
 
Esta estátua, esculpida em bronze pelo artista madeirense Ricardo Veloza, é um símbolo do orgulho 
que a Madeira tem neste filho da terra, Cristiano Ronaldo, que recebeu a sua terceira Bola de Ouro, 
tendo a iluminação como objectivo enaltecer esta obra também de noite, permitindo ao mesmo 
tempo o seu enquadramento na envolvente. 
 
Reconhecidos pela sua elegância, fiabilidade, longa duração e grande resistência, os projectores ALBI 
da Lec Lyon foram a escolha para este projecto de iluminação conjunto entre Aura Light e Fluxo de 
Luz, que tinham já trabalhado em conjunto na iluminação da nova Avenida do Mar, um projecto que 
faz parte da requalificação ribeirinha da cidade do Funchal. 
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Para mais informação, contacte por favor:  
Alberto Vanzeller, Manager Aura Light Portugal  
+351 210 999 888 alberto.vanzeller@auralight.pt  
Filipa Lopes, Marketing/Communication,  
+351 91 581 74 74, filipa.lopes@auralight.pt  
 

Acerca da Aura Light 
A Aura Light é uma empresa de iluminação que fornece soluções de iluminação sustentáveis para clientes profissionais, o 
que lhes permite reduzir custos, consumo de energia e impacto ambiental. A Aura Light é reconhecida pela longa vida útil, 
alta qualidade e redução de consumo de energia, uma vez que as soluções de iluminação Aura Light podem reduzir o 
consumo de energia em até 80 por cento. As bases da Aura Light tiveram lugar em 1930 sob o nome de Lumalampan e as 
lâmpadas fluorescentes Long Life são produzidas desde 1980. A sede está localizada em Estocolmo, Suécia. As subsidiárias 
Aura Light e seus distribuidores vendem soluções de iluminação em todo o mundo, sendo os seus clientes, principalmente, 
das áreas da indústria, retail e sector público. Leia mais em www.auralight.pt  

mailto:alberto.vanzeller@auralight.pt
mailto:filipa.lopes@auralight.pt
http://www.auralight.pt/

