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Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho 

Autárquico da Vila de Mueda, Senhor Manuel 

Alavalave 

 

Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito 

de Mueda, 

 

Excelentíssima Senhora Administradora do Banco 

de Moçambique, 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal  

 

Distintos convidados, 

 

Minhas Senhoras,  

Meus Senhores, 

 

Muito bom dia! 
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É com grande satisfação que procedemos, hoje, a 

assinatura do Memorando de Entendimento entre o 

Banco de Moçambique e o Conselho Autárquico da 

Vila de Mueda, para a construção da Praça do 

Metical, neste lugar incontornável da nossa 

história. 

 

Permitam-me, em nome do Conselho de 

Administração do Banco de Moçambique e em meu 

nome, saudar de forma especial o Senhor Manuel 

Alavalave, Presidente do Conselho Autárquico da 

Vila de Mueda, pela forma responsável como tem 

vindo a conduzir os destinos desta autarquia, 

apesar dos inúmeros desafios que ainda 

prevalecem nesta região do nosso país.  

 

Aproveito esta ocasião para, em nome dos 

trabalhadores do Banco de Moçambique, expressar 

a nossa solidariedade para com as vítimas dos 

ataques terroristas e do ciclone Ana que assolaram 

esta província. 
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Minhas Senhoras, 

Meus Senhores, 

 

O projecto de construção da Praça do Metical na 

Vila de Mueda reveste-se de extrema importância, 

não apenas pelo facto de ser um distrito que 

representa o símbolo de resistência da luta contra 

a colonização, mas também porque o dia 16 de 

Junho coincide com a celebração de duas 

importantes efemérides da nossa história, 

nomeadamente, o Massacre de Mueda e a criação 

da moeda nacional, o Metical. 

 

Foi em reconhecimento da importância histórica 

do distrito de Mueda que, excepcionalmente, 

decidimos, construir uma Praça de Metical nesta 

vila, apesar do nosso compromisso de erguer 

praças do Metical somente nas capitais provinciais.  

 

É nossa convicção que a implantação da Praça do 

Metical nesta vila irá contribuir para reforçar a 

valorização do Metical e realçar o seu papel como 

um dos símbolos da nossa soberania. 
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Para que este projecto seja um verdadeiro 

sucesso, gostaria de apelar a colaboração de todos 

os munícipes desta vila, durante o processo de 

construção da praça, cujo início está previsto para 

o presente trimestre. 

 

A terminar, gostaria de reiterar os nossos 

agradecimentos ao Presidente do Conselho 

Autárquico da Vila de Mueda por ter aceite abraçar 

este projecto, e a todos os intervenientes neste 

processo, na expectativa de que, brevemente, 

este sonho venha a tornar-se realidade. 

 

Muito obrigado! 

 

Mueda, 3 de Março de 2022 


