
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Ciente do seu papel central na garantia de serviços financeiros à 

população da Ilha de Moçambique o Millennium bim decidiu aliar-se aos 

festejos dos 200 anos da elevação a Cidade.  

Presente há duas décadas naquela cidade, o Banco fez questão de se 

associar ao bicentenário através do apoio a diversos eventos que 

assinalam a data festiva tal como o apoio à Corrida de Barcos à Vela, 

corrida das mulheres e às actividades da Universidade Lúrio. 

Durante os festejos o Millennium bim irá, igualmente, assinar um acordo 

com o Grupo Tufo Estrela Vermelha, agrupamento cultural que se dedica 

à promoção de dança tradicional Tufu, muito ligada às tradições do Povo 

Macúa. O memorando de entendimento a assinar entre as duas 

instituições constituirá o Banco como patrono deste grupo cultural e 

reforçará a aposta do Millennium bim na cultura moçambicana em geral 

e da Ilha de Moçambique em particular.  

Ainda a propósito dos 200 anos da elevação da Ilha de Moçambique a 

Cidade, o Millennium bim irá também promover a entrega de material 

escolar e hospitalar ao Distrito de Mossuril. 

De acordo com José Reino da Costa, Presidente da Comissão Executiva 

do Millennium bim, “desde a nossa fundação que apostámos e 

investimos na nossa presença na Ilha de Moçambique uma vez que 

faz parte da nossa missão estar próximo das populações e de 

investir na bancarização de Moçambique”.  

“Estamos felizes por esta aposta de há 20 anos e que estes festejos 

ocorram no momento em que festejamos os 200 anos da Ilha de 

Moçambique como Cidade”, referiu.  
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Millennium bim apoia 200 anos da elevação da Ilha de 
Moçambique a Cidade 

 
Há mais de 20 anos presente na Ilha de Moçambique, o Millennium bim assinala os 200 anos através 

do apoio a diversas actividades inseridas nos festejos daquela Cidade. 

 

Millennium bim apoia diversos 
eventos inseridos nas 
festividades do bicentenário 
da elevação da Ilha de 
Moçambique a Cidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante os festejos a 
instituição financeira irá 
promover a assinatura de um 
memorando com o Grupo Tufo 
Estrela Vermelha que se 
dedica à promoção da Cultura 
Macúa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes, o Banco tinha já 
realizado a sua reunião anual 
do Conselho de Administração 
para assinalar os 200 anos da 
Cidade  
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Há 20 anos que o Millennium bim é a única instituição bancária presente 

na Ilha de Moçambique, tendo vindo a garantir a inclusão financeira e 

todos os serviços bancários às populações desta histórica cidade. 

No mesmo ano do bicentenário o Millennium tinha já realizado a reunião 

anual do seu Conselho de Administração que, simbolicamente, reuniu na 

Ilha de Moçambique, no âmbito dos festejos dos 200 anos da Cidade.    

 

 

 

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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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 

 

Alcina Gomes – JLM&A Moçambique 

84 448 9442 - agomes@jlma.co.mz 
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