
SEXTA max. 19|min. 15
chuva fraca

SÁBADO max. 18|min. 15
aguaceiros

QUINTA max. 27|min. 16
chuva fraca

DOMINGO max. 20|min. 15
chuva fraca
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Mesas de voto

em Castelo Branco

Paulo Marques, que é professor
na Escola Superior de Tecnolo-
gia (EST) de Castelo Branco
acaba de regressar dos Esta-
dos Unidos da América, onde
apresentou duas contribui-
ções técnicas relacionadas
com a nova arquitetura da
rede de telemóveis.

Segundo é adiantado, Pau-
lo Marques participou na
reunião do comité técnico
Reconfigurable Radio Systems
(RRS), que decorreu de 9 a 13
deste mês, na sede mundial
da INTEL, situada na região
do Silicon Valley, São Fran-
cisco, Califórnia.

O objetivo da deslocação
do professor da EST aos Esta-
dos Unidos foi contribuir com
os resultados recentes da sua
investigação para a definição

O Núcleo Regional do Centro da
Liga Portuguesa Contra o Can-
cro (LPCC) e o Centro Hospitalar
da Cova da Beira (CHCB) assi-
naram ontem, terça-feira, no
Hospital Pêro da Covilhã, um
protocolo de colaboração.

Na mesma ocasião foi
inaugurado um novo espaço
no CHCB onde passará a fun-
cionar a Extensão da Covilhã
do Movimento Vencer e Viver
(MVV), do Núcleo Regional do
Centro da LPCC.

Nas novas instalações, as
voluntárias da extensão do MVV
vão disponibilizar às mulheres
com cancro da mama acompa-
nhadas neste Hospital, um
conjunto de serviços que têm
em vista a melhoria da sua qua-
lidade de vida, nomeadamente
através do fornecimento, a pre-
ços reduzidos, de materiais orto-
pédicos, produtos promotores
da auto estima e do bem-estar
(como próteses capilares e ou-
tros) e ainda o apoio emocional e
prático entre pares.

A Extensão da Covilhã do
Movimento Vencer e Viver vai
funcionar à terça-feira, das
10 horas às 12h30 e das 14 às
17 horas.

ARQUITETURA DA REDE DE TELEMÓVEIS

Professor da EST  apresenta
ideias nos Estados Unidos O Instituto Politécnico de

Castelo Branco (IPCB) está a
acolher, até sexta-feira, nove
docentes de instituições de
Ensino Superior estrangei-
ras, no âmbito do programa
Erasmus.

A visita destes professo-
res surge no âmbito da polí-
tica de internacionalização
do Politécnico e tem como
objetivo fomentar a coope-
ração entre instituições de
Ensino Superior e promover
a mobilidade de estudantes,
professores e pessoal não-
docente, assim como o ensi-
no de qualidade.

Os professores estran-
geiros pertencem a quatro
universidades da Turquia
(Recep Tayyip Erdogan Uni-
versity e Adnan Menderes
University), três da Polónia
(Poznan University of Life
Sciences, University of Par-
dubice e Karkonosze State

das normas (texto do standard
TS 103 145) que estão a ser
desenvolvidas pelo European
Telecommunications Standar-
ds Institute (ETSI). A investiga-
ção na área das telecomuni-
cações móveis tem vindo a ser

realizada no âmbito do proje-
to GREEN-T, financiado pelo
Quadro de Referência Estra-
tégico Nacional (QREN), onde
o Instituto Politécnico de Cas-
telo Branco (IPCB) é parceiro.

Em concreto, as contri-

buições técnicas apresenta-
das por Paulo Marques estão
relacionadas com a definição
duma nova arquitetura da
rede de telemóveis capaz de
explorar bandas de frequên-
cia não utilizadas pela TV di-
gital terrestre (TDT) na ban-
da UHF, proporcionado uma
maior velocidade de acesso à
Internet. Neste contexto, um
problema relevante para o
ETSI é a gestão automática
das frequências rádio em zo-
nas de fronteira de forma a
evitar interferências entre
países.

As contribuições foram
bem recebidas pelo ETSI e
têm potencial para serem in-
cluídas nas especificações
finais dos futuros sistemas
de telemóveis.

Politécnico recebe
professores estrangeiros

Higher School,  em Jelenia
Góra), um da República Che-
ca (Technical University of
Ostrava) e um do Instituto
Politécnico de Macau, sen-
do que cada um destes do-
centes lecionará nos cursos
de licenciatura e mestrado
do Politécnico, um mínimo
de cinco horas letivas.

Recorde-se que o Politéc-
nico, nos últimos anos, tem
reforçado as relações inter-
nacionais, participando atu-
almente em 164 acordos bi-
laterais com instituições de
Ensino Superior estrangeiras.

No ano letivo 2012/2013,
o IPCB recebeu a visita de 55
professores estrangeiros, de
várias nacionalidades, no-
meadamente, Espanha (16),
Brasil (7), Turquia (7), Repú-
blica Checa (5), Finlândia
(5), Croácia (4), Alemanha
(3), Polónia (3), França (2),
Eslovénia (2) e Macau (1).

Liga Contra
o Cancro
e Centro
Hospitalar
colaboram


