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Sinto-ln€ honrcdo
por consegulr h/. zrlti{5

o doutoromento
- Amiceto dos *tuchenEo,s, o prlrneiro msqcnnbicclms

c douts€r.s€ depois dcl lndeBenddnciE

Sinto-me honrado por o Partldo ler,depositado em mim a
confianga que permitiu a mlnha formagio - assim se expressou
Aniceto dos Muchangos, o 1.o mogambicano a doutorar-se em
Geografia depois da independ6ncia nacional, numa entrevista
concedida ao nosso jornal. Natural de Manipa, e contando 30
anos de idade, regressou recentemente ao pais depois de obter
o seu doutoramento na Rep0blica Democr6tica Alem6.

Aniceto regressou a Moqambique em Junho deste ano com o doutora-
depois de ter estado cerca de cinco mento.
anos na RDA a concluir a sua forma- No seu trabalho de doutoramento
g6o superior. int i tulado:r "A ut i l izaQSo e transforma-

Anicetc dos Muchangos, segundo
ele pr6prio af irmou. 6 f i lho de um
escritur6rio e na famil ia, si '  oi to
irm6os. Ele 6 o terceiro. Concluiu os
estudos prim6rios em 1962 na sua
provincia de origem.

Depois de concluir o 5.o ano €m
Chimoio. Aniceto transferiu-se parc
Beira, onde estudou atd ao 7.o ano.
Pelo interesse que sempre tevo pela
Geografia, transferese em 1973 para
Maputo, onde em 75 conclui o Bacha-
relato.

Na entrevistJ qqe concedeu ao
nosso jornal, ele af irmou que preferiu
sempre estudar Geografia, partindo
da situaq6o geogri i t ica de Manica, sua
provincia de origem.

- Manica tem um clima atraclivo
com uma paisagem linda. N6s em
Manica, estamos em contacto perma-
nente com a natureza e isso, para
mlm, faz parle da vida, Dal o meu in-
teresse pela Geografia - afirmou.

Aniceto dos Muchangos desde
crianga, que gosta da especial idade
que seguiu.

Mas paSsemos b sua carreira estu-
danti l  na Reptbl ica Democrdtica Ale-
m6.

- Posso dlvidir a mlnha formagSo
na lf'A em duas fases: a conclusEo
da lle,enclatura, esla termlnada em
1980, e d s€9,116" fase que termlnou

O seu trabalho, segundo ete proprio,
visa contrlbuir para uma melhor utill.
zagSo da Natureza em Mapulo.

Esse objectivo, laz parte de uma
problem5tica global, nomeadamente a
ulilizagSo e transformagao da natu-
reza como um importanle recurso ler.
ritorial para o desenvolvimenlo de um
pais  -  d iz  Aniceto .

O t rabalho Ao ge6grafo,  o  nosso
entrevistado indica por outro lado qr_re
a transformaQSo <lc meio ambienie
leva necessariamente ao estreitamento
das relac6es entre a natureza e a
soc iedade.

- Para escolha de Maputo como
6rea de estudo loi considerado o laclo
de que a cidade exerce uma inllu€n-
cia particularmente grande sobre a
lransforrnagio da nalureza...  Maputo,
possui como todas as cidades do
mundo de dimensdo comparivel, uma
clara diferenciagio espacial em ntcleo
da cidade, sub0rbio e campo - diz
a proposito da tese que escolheu.

Com este trabatho e seus resul-
lados, alarga-se a possibilidade de
cooperagio inlernacional da Geogra-
fia mogambicana e aspira-se A cola-
boragSo no prog!'ama interestalal e
interdisciplinar de investigagdo da
UNESCO a .,Man and Biosph€r€n, u[t?
vez que se trata da investigagiio das
relaq6es Homem/Natureza em grandes
cidades - af irma o trabaiho de douto-
ramento do mogambicano Aniceto dos
Muchangos.

Doravante, Aniceto trabalhard como
professor na Faculdade de Letras da
Universidade Eduardo Mondalne, mais
part icularmente no Departamento de
Geografia. Quadros da Faculdade de
Letras da UEM aventaram a possibili-
dade de Aniceto vir a colaborar em
trabalhos de investigagdo.

Art,iceto dos MuchanSos

gfro da Natureza numa grande cidade
tropical-afr icana" - apresentando
comu exemplo a cidade de Maputo,
Aniceto dos Muchangos debruga-se
profundamente sobre a utilizagEo ra-
cional da natureza e seus recursos
para o desenvolvimento da sociedade.

Notícias, Maputo, 21 de Julho de 1983


