DOCUMENTOS RELATIVOS AO LIVRO
“HISTÓRI A DA ASSOCI AÇÃO ACADÉ MICA DE MOÇAMBIQUE”
DE CARLOS LOPES PEREIRA E LUÍS MAYOR GONZALE Z
NOT A INTRODUTÓRI A
Desde o início do longo processo de preparação e escr it a do livro
“Hist ória da Associação Académica de Moçambique” que fo i int enção do
grupo dos dez promot ores da ideia e dos autores que a document ação que
fo sse reco lhida dever ia ser co locada à disposição de invest igadores e
out ros int eressados nesse per íodo da Hist ór ia de Moçambique, os pouco
mais de dez anos que decorrem desde a cr iação dos Est udos Gerais
Universit ár io s de Moçambique em 1962 at é à Independência de
Moçambique e m 1975.
A grande reco lha de document ação em Moçambique, sobret udo no
Arquivo Hist órico, em Port ugal, na Torre do Tombo e na Bibliot eca
Nacio nal, largament e apo iada pelo s document os da Associação
Acadé mica e do TEUM – Teat ro dos Est udant es Univer sit ár io s de
Mo çambique disponibilizados por dezenas de ant igos est udant es
co laboradores da Associação, quer em Maput o quer em Port ugal,
per mit iu mo nt ar um acer vo digit alizado que agora fica à disposição dos
int eressados para consult a livre, at ravés do port al da Univer sidade
Eduardo Mondlane, a quem, at ravés da pessoa do Magnífico Reit or, Prof.
Doutor Orlando Quila mbo, manifest amos a nossa grat idão.
A document ação dispo nibilizada est á organizada do seguint e modo:
- Document os da Associação Académica e do TEUM, organizado s
t emat icament e em vo lumes, de acordo com uma list a na respect iva
direct oria;
- Document os seleccio nados pe lo hist oriador Dr. Ant ónio Sopa no
Arquivo Hist órico de Moçambique, incluindo document os do Gabinet e do
Reit or, Senado Univer sit ár io e da PIDE / Dire cção -Geral de Segurança;
- fot ografias ut ilizadas no livro, co m legenda ident ificat iva;
- capas de document os edit ados pela Associação Académica co m legenda
ident ificat iva;
- convit es, discur sos e fotografias dos lançament os do livro em Maput o,
no Campus da UEM em 24 de Out ubro de 2016, e em Lisboa, na Torre do
Tombo em 31 de Out ubro de 2016.
Maput o, 1 de Dezembro de 2016

