COMUNICADO DE IMPRENSA

25 de Abril de 2017

Millennium bim apoia o Festival AZGO 2017
O Millennium bim reforça o seu compromisso na promoção da cultura moçambicana ao
apoiar a sétima edição do evento

A sétima edição “AZGO Let’s Go!”, que conta uma vez mais com o apoio
Millennium bim apoia o
Festival AZGO desde 2013

do Millennium bim, realiza-se no sábado, 20 de Maio no Campus
Universitário da UEM, em Maputo.
O Millennium bim, apoia o festival desde 2013, numa aposta activa na
nova geração de artistas nacionais e internacionais através do evento. O
Festival AZGO tem crescido anualmente e é hoje uma referência na
região da África Austral.

O Festival AZGO é hoje uma
referência na região da
África Austral

O Festival AZGO possibilita 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.
Esta edição 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,

Os artistas que vão subir ao
palco do Festival AZGO
2017 serão anunciados nos
próximos dias

reggae e hip-hop, cujos artistas serão anunciados nos próximos dias. Esta
edição do Festival AZGO contará com mais de 15 artistas de todos os
géneros, e actuações do Brasil, Cabo Verde, Gana, Suazilândia, Ilha da
Reunião, África do Sul e Portugal, durante um dia incrível de música e
cultura.
Desta forma, o Millennium bim enquanto patrocinador oficial do festival,
pretende contribuir para o crescimento desta iniciativa, reforçando o
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seu papel de catalisador do desenvolvimento cultural e social de
Moçambique, através da promoção da música.

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 1,6 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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