(pode aceder a esta e outras fotos com boa resolução, bem como mais informação
sobre o evento, aqui)

Braga volta a ser a capital dos drones de 21 a 23 de abril

Competições de drones aquáticos e de
eSports são as grandes novidades da 2ª
edição do iDrone Experience
O iDrone Experience não só está de volta para a sua 2ª edição, como
este ano traz duas grandes novidades: a primeira corrida de drones
aquáticos alguma vez realizada em Portugal e a competição de
eSports@iDrone, de Counter-Srike, com transmissão mundial em direto.
O evento terá lugar de 21 a 23 de Abril em Braga, no Parque de
Exposições, e promete ser uma vez mais o maior e o mais completo
evento dedicado aos drones e às novas tecnologias em Portugal.
Serão 60 horas non stop, ao longo dos quais se esperam 10 mil visitantes,
500 participantes nas competições iDrone Cup, 40 pilotos FPV, 80
participantes eSports, 72 stands e expositores, 500 alunos em visitas de
escolas.
Em concurso estarão 76 equipas, oriundas de todo o país, distribuídas
por nove competições. Os prémios são de 4.800€ para a iDrone Cup,

400€ para o iDrone Fest, 2.000€ para o eSports@iDrone e 1.900€ para a
iDrone FPV Race. As inscrições estão abertas até ao dia 10 de Abril e
beneficiam de um desconto de 20% até ao fim do mês de Março.
“Este é um evento para ficar para a história, que tem atingido um
patamar excelente e quer crescer ainda mais”, afirmou Patrícia Gomes,
vice-presidente do IPCA. O presidente da Câmara de Braga, Ricardo
Rio, mostrou-se de acordo, considerando que esta “é uma iniciativa de
referência, não só para a cidade de Braga mas também a nível
nacional”. O autarca afirmou ainda que este é um evento pelo qual o
município tem um carinho especial, por ser “o último evento do velho
PEB”.
“Vamos uma vez mais pôr Braga no radar como uma cidade de
tecnologia”, afirmou o administrador-executivo da InvestBraga,
Humberto Carlos. António Marques, presidente da AIMinho, mostrou-se
de acordo: “o iDrone está de volta e regressa em força, com
novidades fascinantes que todos vão querer visitar, desde as escolas,
aos entusiastas às próprias empresas da região”.
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