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Millennium bim apoia livro
de homenagem a Noel Langa
Livro ‘O Mestre do Bairro Indígena’ pretende reconhecer as quatro décadas de actividade do conhecido artista plástico. Obra
foi lançada em Maputo e reúne depoimentos de diversas personalidades nacionais sobre a vida e obra de Noel Langa.

Livro ‘O Mestre do Bairro
Indígena’ é uma
homenagem ao artista
plástico Noel Langa,
promovida pela
Universidade Pedagógica
com o apoio do Millennium
bim

Com o apoio do Millennium bim, a Universidade Pedagógica (UP) lançou,
no dia 6 de Novembro, o livro ‘O Mestre do Bairro Indígena’, escrito
pelo jornalista Marcelo Panguana. O lançamento da obra, na Vivenda
Private do Millennium bim, em Maputo, surge no âmbito da homenagem
que a UP está a prestar ao conhecido artista plástico moçambicano.
Noel Langa tem 81 anos e é uma figura incontornável das artes plásticas
em Moçambique. Natural da Província de Gaza, foi em Maputo que, em
1960, começou a estudar Pintura Decorativa, começando assim a sua
longa carreira artística que conta com a participação em mais de 100
exposições colectivas em Moçambique e no estrangeiro, tendo ainda
realizado mais de 40 exposições individuais em Portugal, Alemanha e

Obra reúne depoimentos de
várias personalidades
nacionais, entre as quais do
antigo presidente
moçambicano Joaquim
Chissano

Moçambique.
A obra agora lançada reúne depoimentos de diversas personalidades
nacionais sobre a vida e a obra de Noel Langa, nomeadamente do antigo
presidente moçambicano Joaquim Chissano, Silva Dunduro, Jorge
Ferrão, Calane da Silva, Marcelo Panguana, António Macedo Pinto,
Salomão António, Augusto Cabral, Abílio Soreiro e Benvinda Levi, entre
outros. Através destes depoimentos, o livro pretende contar a história
de Noel Langa, preservando a identidade e a memória colectiva da sua
obra, sendo que o artista conta com mais de 4 décadas de actividade
artística e uma reconhecida carreira.
Uma homenagem da Universidade Pedagógica à qual o Millennium bim se
associou desde a primeira hora. Enquanto instituição que valoriza o

Com 81 anos, Noel Langa é
um reconhecido artista
plástico com uma carreira
de mais de quatro décadas

património e que impulsiona o desenvolvimento cultural, o Millennium
bim aposta na promoção da cultura moçambicana nas suas várias
dimensões.

Sobre o Millennium bim - Maior grupo financeiro moçambicano, tem marcado o ritmo de crescimento
do sector bancário. No processo de bancarização da economia moçambicana, o Banco está presente
em todas as províncias do país e conta hoje com uma vasta rede de balcões, mais de 300 agentes
bancários e uma das maiores redes de ATM e POS, e com o contributo dos seus 2.500 colaboradores
que servem mais de 1,8 milhões de clientes. O Millennium bim é o primeiro Banco moçambicano
presente no ranking dos 100 maiores Bancos de África.
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