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Excelentíssimo Senhor Presidente do 
Conselho Autárquico da Cidade de Xai-Xai, 
Emídio Xavier  
 
Excelentíssimos Senhores Administradores 
do Banco de Moçambique, 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Municipal, 
 
Excelentíssimos Senhores Vereadores, do 
Conselho Autárquico da Cidade de Xai-Xai,  
 
Caros gestores e técnicos do Banco de 
Moçambique e do Conselho Autárquico da 
Cidade de Xai-Xai, 
 
Minhas Senhoras,  
Meus Senhores, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

 
É com enorme satisfação que, em nome do 

Conselho de Administração do Banco de 
Moçambique e em meu nome, saúdo a todos os 
presentes nesta cerimónia de inauguração da 
Praça do Metical da cidade de Xai-Xai.  
 
Permitam-me endereçar uma palavra de 
apreço ao Presidente do Conselho Autárquico 
da Cidade de Xai-Xai, o Senhor Emídio Xavier, 
e à delegação que o acompanha, pela 
colaboração prestada durante a construção da 
Praça do Metical.  
 
Gostaria de agradecer aos gestores e técnicos 
do Banco de Moçambique pelo empenho e 
dedicação demonstrados durante o processo 
de construção desta infra-estrutura.  
 
Saúdo o Senhor Ernesto Gonzalez Nagel, que, 
graças à sua imaginação, criatividade e arte, 
usufruímos, hoje, duma praça que ostenta uma 
imponente beleza arquitectónica. 
   
As nossas saudações são extensivas ao 
Consórcio SSJ Construções e EPIDEPU, pela 
edificação desta Praça do Metical.  
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Minhas Senhoras,  
Meus Senhores, 
 
O acto que acabamos de testemunhar 

enquadra-se no ambicioso projecto do Banco 

de Moçambique de implantar praças do Metical 

em todas as capitais provinciais, sendo esta a 

terceira praça do país. 

 
Cientes de que este local pertenceu outrora à 
Praça da Organização Nacional dos 
Professores, reiteramos o nosso compromisso 
de erguer uma nova praça para esta 
agremiação, no espaço já identificado pelo 
Conselho Autárquico da Cidade de Xai-Xai.  
 
Esta Praça do Metical vem conferir mais beleza 
à cidade de Xai-Xai, oferecendo aos munícipes 
e aos visitantes desta urbe um espaço de 
recreio e lazer por excelência, apetrechado 
com bancos de repouso, postes e candeeiros 
de iluminação, tornando-se num dos mais 
expressivos cartões de visita da cidade. 
 
Com a inauguração desta praça pretendemos 
enaltecer a nossa moeda, o Metical, um dos 
símbolos mais importantes da nossa soberania  
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e conquista, pelo que gostaria de reforçar o 
nosso apelo à sua valorização e conservação. 
 
Como banco central, continuaremos, por um 
lado, a promover políticas que salvaguardem o 
valor do Metical e o poder de compra do 
cidadão.  
 
Por outro lado, continuaremos com acções de 
educação financeira e económica, por forma a 
que o cidadão esteja munido de 
conhecimentos adequados para a gestão dos 
seus recursos financeiros e valorização da 
nossa moeda.  
 
A terminar, gostaria de agradecer a presença 
de todos, e de apelar aos munícipes da cidade 
de Xai-Xai para que continuem a pautar por 
uma postura de preservação e valorização do 
nosso Metical e deste magnífico património, 
por forma a que possa perdurar e beneficiar, 
igualmente, às gerações futuras. 
 
Muito obrigado! 
 


