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Excelentíssimo Senhor Presidente do 

Conselho Municipal da Cidade de 

Tete, Sr. César de Carvalho 

 

Excelentíssimos Senhores 

Administradores do Banco de 

Moçambique, 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Municipal, 
 

Excelentíssimos Senhores Vereadores, do 
Conselho Municipal da Cidade de Tete,  
 

Distintos convidados, 

 

Minhas Senhoras,  

Meus Senhores, 
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É com enorme satisfação que hoje 

testemunhamos a cerimónia de assinatura 

do Memorando de Entendimento entre o 

Banco de Moçambique e o Conselho 

Municipal o da Cidade de Tete, para a 

construção da Praça do Metical nesta bela 

cidade. 

 

 
Gostaria de, em nome do Banco de 

Moçambique e em meu nome, endereçar 

uma palavra de apreço e de encorajamento 

ao Senhor César de Carvalho, Presidente do 

Conselho Municipal da Cidade de Tete, 

pelos esforços que tem empreendido em 

prol do desenvolvimento desta urbe e do 

bem-estar dos seus munícipes. 
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Permitam-me, igualmente, saudar a todos 

os gestores e técnicos do Conselho 

Municipal da Cidade de Tete e do Banco de 

Moçambique, pela entrega e dedicação 

para a materialização deste Memorando 

que traduz o nosso compromisso no âmbito 

da responsabilidade social. 

 

 

Gostaria de aproveitar esta ocasião para, 

em nome dos trabalhadores do Banco de 

Moçambique e em meu nome, manifestar a 

nossa solidariedade para com todas as 

famílias afectadas directa e indirectamente 

pela depressão tropical “Ana”, que no início 

do presente ano assolou as regiões centro e 

norte do nosso país, incluindo a cidade de 

Tete, deixando rastos de devastação e luto.  



 

4 
 

 

Minhas Senhoras, 

Meus Senhores, 

 

O memorando que hoje celebramos 

representa um passo importante para a 

efectivação do compromisso que assumimos 

de construir praças do Metical em todas as 

províncias, como forma de promover a 

valorização e conservação da nossa moeda, 

o Metical. 

 

 

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,  
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para a promoção e preservação do 

património histórico-cultural do país. 

 

A materialização do projecto de construção 

da Praça do Metical na cidade de Tete irá 

proporcionar a urbe um espaço recreativo e 

de lazer, que passará a ser um local de 

referência histórica, turística e cultural, 

tanto para os munícipes assim como para os 

visitantes desta cidade. 

 

 

Neste contexto, gostaria de sensibilizar os 

munícipes para que, em parceria com o 

Conselho Municipal, contribuam para 

garantir a execução tranquila das obras 

desta praça, que constituirá um elemento  

 



 

6 
 

 

emblemático do património histórico da 

cidade de Tete. 

 

Para terminar, quero agradecer a todos os 

intervenientes neste processo, e manifestar 

o meu apelo para que esta parceria seja 

continuamente fortalecida e que produza 

resultados satisfatórios, de modo a 

beneficiar, em primeira instância, os 

munícipes desta cidade. 

 

Muito obrigado! 

 


