
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

O Millennium bim apoia uma vez mais o Festival AZGO que em 2018 já 

está na sua 8ª edição. O mais conceituado festival internacional de artes 

em Moçambique terá lugar no próximo dia 19 de Maio no Campus 

Universitário da Eduardo Mondlane (UEM), em Maputo.  

 

O Festival AZGO volta a contar com actuações de referência musical nos 

mais diversos estilos, que vão desde o afrohouse, soul, zouk, kuduro, deep 

house, techno e música tradicional africana, passando pela mistura 

experimental de música electrónica, afrobeat, jazz, neo-alma, house, 

reggae e hip-hop. 

 

Já confirmadas para subir ao Palco Millennium bim estão nomes 

conceituados da música a nível internacional como Sara Tavares e a 

artista angolana Yola Semedo. Destacam-se ainda nomes como Elida 

Almeida (Cabo-Verde), Sibu Mabuse, Dj Lag (África do Sul), Kappa Dech, 

Roberto Chitsondzo, Hot Blaze, Timbila Muzimba e Flávia Coelho 

(Brasil). 

 

O Festival AZGO tem crescido anualmente e é hoje uma referência na 

região da África Austral, possibilitando a interacção, a interrelação e a 

troca de experiências e culturas entre os artistas emergentes e os artistas 

aclamados pelo grande público de diversas partes do mundo. 

 

O Millennium bim apoia o festival desde 2013 numa aposta activa na 

Cultura que demonstra o compromisso do Banco com projectos 

duradouros e que trazem um valor acrescentado para os moçambicanos e 

para o país. 
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Millennium bim apoia Festival AZGO 2018  
 
 
A 8.ª edição do “AZGO Let’s Go!” conta com o apoio do Millennium bim reforçando assim 

o seu compromisso na promoção da cultura moçambicana  

Sara Tavares, Yola Semedo, 
Elida Almeida, Sibu Mabuse, Dj 
Lag, Kappa Dech, Roberto 
Chitsondzo, Hot Blaze, Timbila 
Muzimba e Flávia Coelho são 
alguns dos artistas que farão 
parte desta festa da música. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Millennium bim é o patrocinador 
principal de mais uma edição do 
Festival AZGO, dando o seu 
apoio desde 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Millennium bim enquanto 
patrocinador oficial do Festival 
AZGO reforça o seu contributo 
para o desenvolvimento 
económico e social de 
Moçambique através da 
promoção da música, cultura e 
da arte 
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Este ano o AZGO inovou o formato de entretenimento, passando a ser um 

evento de três dias repletos de diversas actividades, nomeadamente: 

Workshops, Exposições, Actividades para Crianças e Concertos. 

 

Ainda nesta iniciativa, as crianças têm um espaço dedicado onde podem 

assumir o papel de verdadeiros “artistas” através do Festival Escolar 

AZGOZITO, um projecto apoiado pelo programa de responsabilidade social 

do Millennium bim “Mais Moçambique pra Mim”, uma área familiar que 

pretende inspirar as mentes dos mais jovens, estimulando a criatividade 

e a arte.  

 

O AZGO conta ainda com um novo espaço artístico, AZGO Art & Design 

BAZAR, bem como, um espaço de reflexões no AZGO Dialogar, um centro 

de debate de ideias sobre cultura como factor de desenvolvimento e 

estímulo da intervenção de Moçambique no debate global sobre a 

indústria criativa com presença de artistas e agentes culturais no mercado 

internacional. 

 

Desta forma, o Millennium bim enquanto patrocinador oficial do festival, 

pretende contribuir para o crescimento desta iniciativa, reforçando o seu 

papel de catalisador do desenvolvimento económico e social deste nosso 

belo Moçambique, através da promoção da música, cultura e da arte.    

 

 

 

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, ocupando a 56.ª posição. 
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Mais informações:  

 

Afonso Vaz Pinto - JLM&A Moçambique  

84 448 4882 – avazpinto@jlma.co.mz 

 

Belário Faftine - JLM&A Moçambique  

84 625 0709/ 82 741 1790 – bfaftine@jlma.co.mz 

mailto:avazpinto@jlma.co.mz
mailto:bfaftine@jlma.co.mz

