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O Millennium bim inaugura esta quarta-feira, 1 de Fevereiro, às 18h00, 

a exposição “Arte Partilhada” na Galeria da Fundação Fernando Leite 

Couto. A mostra reúne diversas obras seleccionadas de artistas 

moçambicanos do período pós-independência, valorizando e dando a 

conhecer aquilo que já se fez de melhor em Moçambique, de forma a 

incentivar a produção e criação artística dos talentos nacionais. 

 

A inauguração da exposição da colecção particular de pintura e 

escultura do Millennium bim terá a presença de diversos artistas de 

diferentes áreas do panorama nacional, bem como de representantes 

do Banco.  

 

Com obras de artistas como Bertina Lopes, Chissano, Gilberto Cossa, 

Idasse Tembe, Malangatana, Reinata, Sansão Cossa, Shikani, Zaqueu, o 

Millennium bim partilha assim a sua colecção particular que, pela sua 

qualidade, diversidade e simbolismo merece ser vista, até 28 de 

Fevereiro, por todos aqueles que apreciam arte.  

 

Recorde-se ainda, que o Millennium bim, através do seu programa de 

responsabilidade “Mais Moçambique pra Mim” estabeleceu uma 

parceria com a Fundação Fernando Leite Couto que visa impulsionar a 

Galeria da Fundação através da realização de exposições e o 

lançamento e promoção de novos artistas, bem como, o 

desenvolvimento de projectos para a formação de Professores e 

Alunos, para o apetrechamento de Bibliotecas públicas e escolares, 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

31 de Janeiro de 2017 

 
 
 
 
Millennium bim expõe obras 
de pintura e escultura 
moçambicana até 28 de 
Fevereiro na Galeria da 
Fundação Fernando Leite 
Couto 
 
 
 
 
 
 
 
O Millennium bim tem uma 
parceria com a Fundação 
Fernando Leite Couto para 
vários projectos de apoio à 
Educação e promoção da 
Cultura Moçambicana 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Millennium bim tem 
desenvolvido um 
importante papel no apoio 
às diversas actividades 
culturais em Moçambique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Millennium bim inaugura exposição “Arte Partilhada” 
 

O Banco expõe acervo da sua colecção particular de pintura e escultura 

na Galeria da Fundação Fernando Leite Couto  



 

 2 

para a acessibilidade a livros, para o incentivo à leitura e para a 

promoção da Língua Portuguesa.   

 

O apoio à Cultura é um dos objectivos da actuação do Millennium bim 

para o ano de 2017, no que respeita às suas actividades de 

responsabilidade social. Com este apoio o Banco reforça, uma vez 

mais, o seu compromisso com a cultura e as artes de Moçambique.    

 

 

 

 

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, uma das 

maiores redes de ATM e POS, e com o contributo dos seus 2.500 colaboradores que servem mais de 

1,6 milhões de clientes. O Millennium bim é o único Banco moçambicano presente no ranking dos 

100 maiores Bancos de África, ocupando a 55.ª posição. 

 

Sobre o “Mais Moçambique pra Mim”- A fim de potenciar o seu papel no domínio da acção social, o 

Millennium bim criou em 2006 o programa de responsabilidade social “Mais Moçambique pra Mim”, 

tendo como principais objectivos:  

- levar a cabo um projecto que sirva de exemplo para a sociedade civil pelo seu mérito, utilidade e 

relevância social; 

- cativar, atrair e envolver todos os parceiros que se revejam no projecto; 

- valorizar a vida e estimular nos moçambicanos a capacidade de sonhar, de se superar e de realizar 

os seus sonhos. 

 


