Jornada temática - "Voo Térmico com Planadores"
Realizar-se-á em Braga no dia 27 de Janeiro uma jornada temática sobre o Voo Térmico com planadores, organizada
pelo clube LAC e dirigida a todos os aficionados das temáticas relativas ao voo com planadores, onde serão discutidos
vários aspetos relativos ao voo e prática desportiva de classes de voo térmico neste âmbito
Basicamente será uma pequena jornada ou “tertúlia organizada” de amigos que partilham um interesse comum
centrado na temática do voo térmico com planadores. Pretende-se que seja um momento de convívio, aprendizagem e
discussão salutar, pensado para um dia de inverno, constituindo assim uma boa alternativa às tradicionais “voatanas”
no exterior que em princípio não terão nesta época do ano a meteorologia mais favorável.
Esta jornada será constituída por 3 momentos temáticos, onde serão abordados e discutidos elementos de interesse
relevante no âmbito do voo térmico expostos por especialistas convidados, terminando com um debate aberto a todos
os presentes para abordagem de questões que estes considerem pertinentes.
1º painel temático: “Centragem, utilização de lastro e alteração do perfil alar para diferentes fases de voo”
Convidado: Rui Silva (LIPA)
Duração: 1.15h
2º painel temático: “Do voo de lazer à prática desportiva”
Convidado: Jorge Infante (APSIA)
Duração: 45min.
3º painel temático: “Contexto e dinâmicas dos movimentos ascensionais de massas de ar a baixa altitude”
Convidado: Abel Costa (Instrutor de Parapente)
Duração: 1.15h
4º painel: Debate
Discussão plenária sobre elementos de interesse relevante no âmbito do voo térmico com planadores RC
Moderador: Vítor Gandarela (LAC)
Duração: 1.30h
Horário
10.00h - Receção
10.30h - Momento musical
10.45h - Painel 1
12.00h - Pausa para café
12.15h - Painel 2
13.15h - Interrupção para almoço
14.30h - Painel 3
15.45h - Pausa para café
16.00h - Mesa redonda
17.30h - Encerramento

Local: Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga
Rua Fundação Gulbenkian / Braga
Coordenadas GPS: 41.5540039,-8.4244536,15
As inscrições realizam-se online pelo preenchimento de um pequeno formulário no link que se segue. O pagamento
das inscrições efetuar-se-á no próprio dia do evento.
Para o almoço está acordado com um restaurante próximo o valor de 10€ (refeição completa) para os participantes que
assim o pretendam (valor igualmente pago no próprio dia). Há ainda a possibilidade de se comer algo mais ligeiro em
vários cafés existentes nas proximidades do local de realização do evento.

INSCRIÇÕES

