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Excelentíssimo Senhor Presidente do 
Conselho Municipal da Vila de Mueda, Senhor 
Manuel Pita Alavalave 

 

Excelentíssima Senhora Administradora do 
Distrito de Mueda, 

 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Conselho de Administração do Banco de 
Moçambique, 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Municipal,  

 

Excelentíssimos Senhores Vereadores do 
Conselho Municipal da Vila de Mueda, 

 

Distintos convidados, 
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Minhas Senhoras,  

Meus Senhores, 

 

É com muita alegria e emoção que, 

cerca de três meses após a assinatura 

do Memorando de Entendimento entre 

o Banco de Moçambique e o Conselho 

Municipal da Vila de Mueda, 

regressamos a este município para a 

cerimónia de lançamento da primeira 

pedra para a construção da Praça do 

Metical, nesta data histórica para o 

nosso país. 

 

Permitam-me, em nome do Conselho 

de Administração do Banco de 

Moçambique e em meu nome, saudar 
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de forma especial ao Senhor Manuel 

Alavalave, Presidente do Conselho  

Municipal da Vila de Mueda, e a sua 

delegação, pela inestimável 

colaboração e abertura que tem vindo 

a demonstrar, com vista a 

concretização do projecto de 

construção da Praça do Metical nesta 

Vila histórica. 

 
 
As minhas saudações são extensivas a 

todos que nos honram com a sua 

presença neste acto que marca o início 

da construção da Praça do Metical 

nesta Vila.  
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Minhas Senhoras, 

Meus Senhores, 

 

A cerimónia que hoje testemunhamos é 

a materialização do compromisso 

assumido pelo Banco de Moçambique e 

pelo Conselho Municipal da Vila de 

Mueda aquando da assinatura do 

Memorando de Entendimento para a 

construção da Praça do Metical, em 

Março último. 

 

A Praça do Metical representa a nossa 

identidade, o nosso patriotismo, a 

nossa história e o símbolo da soberania 

nacional. A sua edificação é uma das 

formas que o Banco de Moçambique 
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dispõe de promover a valorização e 

conservação da nossa moeda, cuja 

trajectória remota de 16 de Junho de 

1980, data em que o então Escudo 

português foi substituído pelo Metical. 

 

A escolha do dia 16 de Junho para o 

lançamento do Metical, não foi por 

mero acaso, teve como objectivo 

homenagear as vítimas do Massacre 

ocorrido neste local, a 16 de Junho de 

1960.  

 

Distintos convidados, 
 
A utilização do Metical nas diversas 
transacções comerciais e na aplicação 
em poupanças, é o reconhecimento da 
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confiança que os cidadãos têm na nossa 
moeda, fruto da estabilidade que tem 
vindo a observar ao longo do tempo 
face às moedas dos países vizinhos e 
dos principais parceiros internacionais.  
 
Para que o Metical continue sendo uma 
moeda valorizada, é importante que 
todos nós continuemos a trabalhar para 
o incremento da produção nacional e 
da produtividade porque só assim é 
que, estaremos a contribuir para uma 
maior competitividade da economia e 
um crescimento económico mais 
inclusivo. 
Adicionalmente, importa atrair a 
atenção de todos para a necessidade de 
valorizar a nossa moeda através do seu 
uso correcto e adequado, por forma a 
aumentar o tempo de utilização das 
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mesmas, contribuindo desta forma para 
a poupança de divisas usadas na sua 
importação. 
 

A terminar, gostaria de apelar à 
colaboração de todos os munícipes 
desta vila durante o processo de 
construção desta infraestrutura e 
desejar que as obras decorram sem 
sobressaltos, para que num futuro 
breve possamos cá retornar para a 
cerimónia de inauguração da tão 
esperada Praça do Metical. 
 
Muito obrigado! 


