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Diferencial
Jornalismo independente dos estudantes do Técnico desde que há exames

Há 5 anos alguns alunos reuniram-se e voltou-
-se a falar no projecto GASIST. O grupo 
começou como assumidamente católico — mas a 
AEIST lembrou que, enquanto secção 
autónoma, tinha de se assumir como 
aconfessional. É assim que o grupo se apresenta.

O GASIST estabelece uma ponte entre quem 
quer dar e quem precisa de receber, revelando-
-se como um grupo de voluntariado em várias 
áreas de actuação, especialmente em torno do 
tema da exclusão social. Nesse sentido, os 
programas têm incidido principalmente sobre 
instituições de solidariedade jovem — como o 
ATL de Chelas, !e acompanhamento a idosos 
— como o Centro Paroquial de Arroios, mas 
sem esquecer o clássico Banco Alimentar.

Novas iniciativas e ideias são sempre bem-
-vindas, sendo a participação moldada às áreas 
de interesse do voluntário. A versatilidade 
pretende combater também a mal-fadada falta 
de tempo: há actividades com diversos 
horários, desde semanais a ocasiões pontuais. 
Estas devem privilegiar a zona envolvente do 
IST ou das residências, para facilitar os 
transportes — pois também recebem 
voluntários que não estudam no Técnico. 

Como institutição voluntária e não lucrativa, o 
GASIST não tem outros apoios financeiros ou 
logísticos — à parte dos destinados às secções 
autónomas, fornecidos pela associação dos 
estudantes. O grupo depende muito das suas 
campanhas de Natal e de outras instituições 
similares, nomeadamente de recolha de material 
escolar; este é depois distribuído por 
instituições necessitadas.

O nosso campus!no Tagus Park possui também 
um grupo análogo,!o grupo Solidariedade no 
Tagus,!com quem o GASIST está a encetar 
conversações. Como sempre, a burocracia não 
fica de fora: segundo o Presidente 
José!Mourinho,!“até para obter um projecto de 
voluntariado numa instituição foram 
necessárias cunhas”. Apesar de no ano passado 
o número de colaboradores rondar os quinze a 
vinte, muitos dos voluntários acabaram 
entretanto o curso. Espremidas as vontades, 
este ano o GASIST contou com seis 
voluntários e uma participação no Banco 
Alimentar Contra a Fome. Para mais 
informações, há sempre o sítio na Internet : 
http://gasist.ist.utl.pt/site/. Voluntariamente.

—Catarina Rocha

Ser solidário no Técnico
O grupo de Acção Social do IST (GASIST) 
ressuscitou há 5 anos, depois de algum tempo de 
inactividade. O prof. Miguel Ayala Botto ajudou a 
recuperar este grupo com 15 anos de idade.

25º Jazz!em!Agosto
A Otomo Yoshihide New Jazz Orchestra (na 
foto), John Zorn com Fred Frith e o Peter 
Brötzmann Chicago Tentet são os cabeças de 
cartaz da próxima edição do festival de jazz 
da Fundação Gulbenkian. Os concertos são às 
21h dos dias 1, 3 e 9 de Agosto no anfiteatro 
ao ar livre da fundação, à Av. de Berna.

A edição de 2008 do Jazz em Agosto usa o 
tema “Extensões” para explicar o regresso de 
alguns músicos em novas formações. Mas 
também como referência ao distante Japão e 
ao seu relevo na programação deste ano. O 
director artístico do festival, Rui!Neves, 
sugere o Satoko Fujii Min-Yoh Ensemble, 
PAAP Trio e Yoshihide como boas pistas para 
conhecer jazz nipónico actual.

Para comemorar os 25 festivais foi anunciada 
uma nova série da editora Clean Feed. Será 
dedicada às gravações dos espectáculos do 
Jazz em Agosto. Agora, há um protocolo com 
a Gulbenkian a enquadrar uma colaboração 
que vem de 2001 e que resultou em três 
discos. Estes registos vão ser reeditados na 
nova etiqueta. Esperam-se outros.

Mais afastada da próxima edição estará a 
Rádio Zero. Esta rádio do Técnico não 
emitirá os podcast (ou os stream on demand, 
como preferirem) do festival. A colaboração, 
iniciada há três anos, termina depois de a 
Gulbenkian se ter dotado de meios próprios 
para difusão áudio no ciberespaço.  Os seis 
programas dedicados ao festival estarão 
disponíveis no sítio da fundação a partir de 30 
de Junho. Serão emitidos no podcast ‘Músicas 
no Plural’, semanal e da autoria de Rui Neves. 
“Não houve nenhuma zanga, a colaboração 
apenas evolui”, ressalva o director.

—Nuno Pires
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E D I T O R I A L

Eis o último Diferencial de 2007/2008. 
Neste semestre, o  jornal renasceu e 
prometeu animar o Técnico com edições 
periódicas bimensais. Ao terminar, há uma 
sensação de missão cumprida — uma boa 
motivação para a fase de exames que aí 
vem. O Diferencial deseja sorte aos 
leitores que vão a provas e que as férias 
venham o mais rapidamente possível.

Agradece-se a todos os colaboradores e 
colunistas, em especial os que, neste fim de 
ano lectivo, abandonam o Técnico por 
pastagens mais férteis. Uma palavra de 
apreço para as contribuições da Rádio 
Zero, do PSEM e do Núcleo de Cinema. 
Também para os patrocinadores.O 
Diferencial regressa no ano que vem, com 
nova direcção e ainda mais espaço para 
gente nova e para as secções autónomas.
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Com o apoio do concurso de 
actividades extracurriculares IST/BPI 

Pede emprestado

Segundo o Ministério da 
Ciência, o sistema de 
empréstimos aos 
estudantes do ensino 
superior (sem fiador) já 
abrange 3000 jovens. 
Criado em 2007, o crédito 
conta com taxas de juro 
baixas e que descem se 
tiveres boas notas. Permite 
o pagamento da dívida seis 
a dez anos depois da 
conclusão do curso.

Farto das ameaças dos 
paizinhos para acabar o 
curso ou não te pagam as 
propinas – esta é a tua 
oportunidade para resolver 
o problema!

Empregos no Técnico

Em altura de crise 
económica mundial, o 
Diferencial aponta dois 
sítios de referência para 
procurar emprego:

• Recrutamento@IST: o 
Gabinete de Comunicação 
e Relações Públicas do IST 
em: http://gcrp.ist.utl.pt/
html/recrutamento/
alunos.shtml

• Jobshop – Portal de 
Emprego, sítio da AEIST. 
Regista o teu currículo em: 
http://ae.ist.utl.pt/
index.php?
option=com_wrapper&vie
w=wrapper&Itemid=194

Sai da minha propriedade

O próximo dia 27 de 
Junho será dedicado no 
IST à Propriedade 
Intelectual. De manhã, 
com o seminário 
‘Technology, IP and 
Economic Development: 
Perspectives from an 
Academic Practitioner’, e à 
tarde com a conferência 
‘Host-Pathogen and 
Pathogen-Pathogen 
Interactions: From 
Infection to Drug 
Discovery?’. Com o 
convidado internacional 
Ananda Chakrabarty. 
Inscrições limitadas em: 
galtec@ist.utl.pt

Mega videoconferência 

Dia 3 de Julho realiza-se a 
video-conferência nacional 
denominada “Levar a 
videoconferência ao 
limite”. Esta iniciativa é 
promovida pela Fundação 
para a Computação 
Científica Nacional e
(FCCN) tem o objectivo 
de colocar o número 
máximo de equipamentos 
de videoconferência a 
funcionar em simultâneo. 
Inspira-se na 
MegaConference realizada 
anualmente nos EUA. 
Mais informações em: 
http://www.fccn.pt/
megaconferencia

Química e poesia

Para ler na praia, durante 
as próximas férias de 
Verão, a editora ISTPress 
lançou o livro “Teatro e 
Poesia” do Professor 
António Herculano de 
Carvalho, sumidade na 
área da Química do IST. 
Para além da carreira 
universitária, nunca 
renegou o gosto pela 
escrita, tendo criado 
diversas antologias de 
poesia ainda durante a sua 
vida. Esta obra é um 
reconhecimento póstumo 
da sua sensibilidade 
literária e forte tendência 
humanista da sua atitude.

Cartoon

—Joana Gonçalves


