Editorial

CAMPUS LM – O Ponto de encontro dos professores, alunos,
funcionários e colaboradores da Universidade de Lourenço Marques,
além dos membros da então Associação Académica de Moçambique.
A “WEB” que agora criámos, pretende ser aquilo que indica o seu
logotipo! Um ponto de encontro de uma geração que, por motivos
geográficos, políticos, históricos… de repente se desenraizou, se
espalhou por vários Continentes…que progrediu, avançou com
maiores ou menores dificuldades…mas que guardou no fundo de si a
memória desses tempos em que transformámos Lço. Marques num
verdadeiro ”Campus Universitarium”.
Somos os criadores, mas não os “donos” desta página…ela é
nossa/vossa! Aquilo que nos moveu foi uma nostalgia que nada tem
de “naif” ou bacoco. É genuína na medida em que sempre que nos
encontramos, infelizmente em pequenos e diversificados grupos, o
tempo passa rápido em memórias e histórias do nosso tempo, a maior
parte das vezes sem o prazer de as concluirmos…
Esta “WEB” tem de início 3 secções básicas:
PASSADO /GALERIA
Fotos, citações, casos e anedotário da época e tudo o mais que
acharem que se pode enquadrar no tema.
PRESENTE
Pequenas notas bibliográficas, a localização e contactos de muitos dos
nossos, que se encontram espalhados por esse Mundo, da África e
Europa às Américas e ao Médio e Extremo Oriente.
Não esqueceremos também todos aqueles que já não puderam
testemunhar este nosso reencontro, mas que estão presentes na
nossa memória.
FUTURO
Espaço dedicado a comentários, projectos, opiniões, etc. Tudo o que
queiram partilhar ou divulgar para todos nós.
O espírito e a dinâmica que nos motiva é o mesmo, apesar de tantos
anos passados, que nos moveu nos tempos da criação da AAM,
fazemos o que é preciso fazer sem qualquer outro interesse que não
esse.
Contamos com a vossa adesão e colaboração!
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