Olá car@ colega recém-chegad@!
À Faculdade de
Ciências!



Aqui vais aprender muitas coisas novas, e terás
oportunidade de te juntar a diferentes grupos e
actividades que preencherão a tua vida académica, complementando a tua
formação qualquer que seja o teu curso.
O meu nome é Raquel, sou aluna desta faculdade
há 3 anos e venho falar-te do grupo que tive
oportunidade de me juntar durante o passado
ano lectivo, o TU – Transição Universitária,
aqui na FCUL.
Tendo consciência que atravessamos uma altura de
incertezas quanto ao futuro e estabilidade da nossa
vivência no planeta, aguardam-nos desafios que
teremos que ultrapassar da forma mais sustentável possível para garantir a nossa
sobrevivência e prosperidade. Estamos num local de reflexão, debate, aprendizagem e
produção de conhecimento de “excelência”. A ideia de “transição” como conceito de
iniciativa começa com a reflexão de dois assuntos importantes: o pico do petróleo e as
alterações climáticas. Em Totnes, Inglaterra, surge há cerca de 6 anos o primeiro
movimento oficial, que tem vindo a espalhar-se nos últimos anos por todo o mundo. Este
movimento, pretende entre variadíssimas acções, por exemplo: reduzir o consumo
energético, incentivar a produção local e o seu consumo, reconectar as pessoas entre
elas e com a Natureza, diminuir a poluição, estimular a comunicação entre as pessoas,
etc. Em www.transitiontowns.org tens acesso a
informação detalhada sobre tudo o que diz
respeito a este Movimento Positivo.
Em 2010, um pequeno grupo de pessoas ligadas
à FCUL começou, então, a pensar sobre como poderíamos facilitar este movimento aqui
mesmo. Mais tarde, com a junção de mais intervenientes da FCUL formou-se o “TU”. O
TU pretende incentivar os debates de reflexão e sensibilização para os desafios futuros e
juntamente com toda a comunidade FCUL, realizar projectos práticos que irão ao
encontro do nosso objectivo: incentivar e facilitar a Transição na FCUL para uma Visão
comum positiva do nosso futuro. Neste momento, estão já em marcha 4 projectos:

InquériTU
Elaborámos um inquérito com a ajuda dos colegas de Ciências Sociais,
que pretende descobrir quais os sonhos da comunidade FCUL para o
futuro. Em breve começaremos a etapa de amostragem.

Parque de Bicicletas. Queremos
construir uma estrutura para
estacionamento de bicicletas,
reutilizando peças de antigos
automóveis.

Vamos preparar uma série de
tertúlias com o objectivo de
debater e partilhar pontos de
vista, promovendo o aumento
da consciência colectiva.

Painel informativo
Estamos, juntamente com a AE, a arranjar um espaço dedicado às
informações do TU, para que qualquer pessoa da FCUL possa estar
atento e saber o que estamos a fazer.
Temos muitas mais ideias, com o resultado do inquériTU surgirão muitas mais, e
com a tua contribuição poderemos simplesmente Criar. Entretanto, já demos
alguns passos, apresentando a nossa iniciativa à direcção e comunidade da
FCUL, fomos entrevistados na RadioActividade (FCUL), uma notícia no CanalUP,
co-organização de um curso de Transição em Sintra, e várias ligações a outros
movimentos de Transição em Portugal.
Este ano, retomaremos as nossas reuniões, e estás desde já convidado e vir
assistir e juntar-te a nós se assim o desejares. Aguarda notícias em Outubro. E
bem-vindo a esta grande casa que é a FCUL.
Sente-te bem vind@ e Diverte-te!
P’la Transição Universitária na FCUL (www.tu-fcul.net)
Raquel Clemente

