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O trabalho apresentado 
por Vasco Ponciano para 
obtenção do grau de mestre 
em Desenvolvimento de 
Software e Sistemas Interac-
tivos na Escola Superior de 
Tecnologia do IPCB sobre 
o tema “Signal processing 
for the measurement of the 
results of the Timed�Up and 
Go test using sensors” deu 
origem a várias publicações 
científicas, incluindo sete 
artigos em revistas interna-
cionais indexadas na JCR/
SJR e duas comunicações 
em conferências.
Em nota de imprensa en-
viada à nossa redação pelo 
Politécnico de Castelo 
Branco é acrescentado que 
“o também licenciado em 

O docente da Escola Supe-
rior de Tecnologia do Insti-
tuto Politécnico de Castelo 
Branco, Vasco Soares, pu-
blicou um artigo na revista 
científi ca internacional “Fu-
ture Internet”, MDPI.
Em nota enviada pelo Po-
litécnico à nossa redação 
é explicado que o artigo, 
com o título “Probabilistic 
VDTN Routing Scheme Ba-
sed on Hybrid Swarm�Based 
Approach, foi publicado 
em conjunto com Youcef 
Azzoug e Abdelmadjid Bou-
kra da University of Science 
and Technology Houari 
Boumediene, Algiers (Ar-
gélia)”.
O artigo teve por objeti-
vo propor um novo proto-
colo de encaminhamento 
para redes veiculares com 
ligações intermitentes, que 
combina duas técnicas bio-
metaheurísticas: Firefly 
Algorithm e Glowworm 
Swarm Optimization.
De acordo com o Politéc-
nico, o artigo pode ser con-

O estudante do mestrado 
em Ensino de Música na 
Escola Superior de Artes 
Aplicadas do IPCB, David 
Seixas, assinou contrato 
com a editora Centaur Re-
cords para gravar o seu 
primeiro álbum a solo. 
Em nota enviada ao nosso 
jornal pelo Instituto Poli-
técnico de Castelo Branco 
é explicado que a “obra será 
distribuída a nível mundial 
em formato físico e será dis-
ponibilizada nas principais 
plataformas digitais”.
Para o IPCB, “este registo 
discográfi co é o reconheci-
mento do trabalho desen-
volvido pelo jovem violinis-
ta da Classe de Violino dos 
docentes Augusto Trindade 
e Alexandra Trindade que, 

MÚSICA

Violinista da Esart
grava primeiro álbum

entre outros prémios, ob-
teve em 2020 o seu lugar 
na Orquestra de Jovens da 
União Europeia”. 
No entender da instituição 
de ensino albicastrense, 
“trata-se de mais um exem-
plo do reconhecimento 
nacional e internacional da 
classe de violino da ESART 
que, ao longo dos 20 anos 
da sua existência, tem pro-
jetado inúmeros estudantes 
para a obtenção de prémios 
ou para a seleção pelas 
principais orquestras inter-
nacionais de jovens”.
Fundada em 1976, a Cen-
taur Records é uma das 
maiores e mais antigas 
editoras discográficas in-
dependentes dos Estados 
Unidos da América.David Seixas vai gravar o seu primeiro álbum

CIENTÍFICA INTERNACIONAL

Docente do IPCB 
publica em revista

sultado no site da Multidis-
ciplinary Digital Publishing 
Institute - Open Access 
Journals - Revista “Future 
Internet”.

INVESTIGAÇÃO DE VASCO PONCIANO

Mestrado origina sete artigos

Engenharia Informática 
pela ESTCB�IPCB obteve 
a classifi cação de 19 valores 
por unanimidade dos mem-
bros do júri, constituído pe-
los docentes Mónica Costa 
(Presidente), Hugo Silva 
(Vogal), Ângela Oliveira 
(Vogal) e Fernando Reinal-

do Ribeiro (Orientador). O 
trabalho teve coorientação 
do docente Ivan Pires”.
Diz o IPCB que “o trabalho 
apresentado consistiu na 
análise estatística e com 
inteligência artificial dos 
dados recolhidos durante 
a execução do Timed�Up 
and Go test com recurso a 
diversos sensores, sendo 
que para isso foi desenvol-
vida uma aplicação móvel 
que permite adquirir os 
dados de diversos sensores 
durante a execução do teste 
com pessoas idosas institu-
cionalizadas. A dissertação 
focou-se na criação de um 
método de análise dos re-
sultados do Timed�Up and 
Go test com recurso ao ace-

lerómetro e magnetómetro 
do dispositivo móvel e um 
sensor de pressão, ligado 
a um dispositivo BITalino, 
posicionado na cadeira”. 
Ao mesmo tempo, refere a 
nota de imprensa, “foram 
recolhidos sinais de senso-
res de Eletrocardiografi a e 
Eletroencefalografia, co-
nectados a outro dispositivo 
BITalino, para análise de 
diferentes problemas de 
saúde. Foram posteriormen-
te implementados métodos 
estatísticos e de inteligên-
cia artificial para a análi-
se dos dados recolhidos a 
partir destes sensores, com 
recurso ao procedimento 
experimental inicialmente 
executado”.

Vasco Ponciano

Vasco Soares

A Câmara de Castelo Bran-
co acaba de editar o livro 
infantil “Castelo Branco”, 
o qual está a ser distribuí-
do de forma gratuita pelas 
crianças do pré-escolar e 
do 1º ciclo do concelho. O 
livro, escrito em português 
e inglês conta as aventuras 
do Albi e da Leuca pelos 
diferentes espaços culturais 
e de lazer da cidade.
Ao longo do livro são apre-
sentadas diversas zonas da 
cidade, como os museus, a 
sé, o parque do barrocal ou 
o futuro parque da Cruz do 
Montalvão. “Num momen-
to de pandemia em que 
não é possível às crianças 
visitarem os espaços, per-
mitimos que com este livro 

AUTARQUIA EDITA

Castelo Branco 
para os mais novos

todas essas infraestruturas 
vão ter com os mais novos 
neste Natal”, explica José 
Augusto Alves, presidente 
da autarquia.
O livro tem a edição da 
autarquia albicastrense e 
as ilustrações de Inês Pra-
zeres que com Vera Ribeiro 
escreveu os textos.
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