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CIDADE DE TETE VAI TER PRAÇA DO METICAL 

 

 

 

 

 

O Governador do Banco de Moçambique (GBM), Rogério Zandamela, e o Presidente 

do Conselho Municipal da Cidade de Tete, César de Carvalho, assinaram esta manhã 

(9), na cidade de Tete, um memorando de entendimento para a construção da Praça do 

Metical naquela urbe. 

 

A iniciativa insere-se nas acções que o Banco de Moçambique (BM) tem estado a levar 

a cabo em todo o país, visando contribuir para a dignificação de um dos símbolos mais 

importantes da nossa soberania, o Metical, e garantir que as gerações actuais e 

vindouras tenham exemplos de preservação da nossa história. 

 

O GBM iniciou a sua intervenção manifestando solidariedade às famílias afectadas 

directa e indirectamente pela depressão tropical “Ana”.  

 

Momento da assinatura do memorando 
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Prosseguindo, Rogério Zandamela afirmou que a assinatura do memorando representa 

um passo importante para a efectivação do compromisso que a instituição assumiu em 

construir praças do Metical em todas as províncias. “Com este passo, pretendemos, por 

um lado, exaltar o papel do Metical como símbolo da soberania da nossa nação e, por 

outro, enaltecer a beleza e as potencialidades da cidade de Tete, contribuindo, deste 

modo, para a promoção e preservação do património histórico-cultural do país”, lê-

se no seu discurso. 

 

 

 

 

Por sua vez, o Edil de Tete enalteceu o gesto do BM pela iniciativa de erguer a Praça 

do Metical naquela urbe, tendo salientado que este monumento, que será constituído 

por espaços verdes, biblioteca municipal e local de prática de exercício, vai ser o 

principal cartão de visita da cidade e vai melhorar a visão do espaço onde estará 

edificado, constituindo um marco de beleza, repouso e lazer para todos munícipes da 

cidade. 

 

Terminando a sua intervenção, César de Carvalho, afirmou que com a assinatura do 

memorando, o Município estará a dar um passo concreto para o desenvolvimento da 

cidade, e continuará a apoiar e a facilitar a implementação deste e de outros projectos, 

cujos principais beneficiários serão os munícipes da cidade de Tete. 

Governador do BM, Rogério Zandamela Presidente do CMCT, César de Carvalho 


