
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

O Millennium bim apoiou, este fim-de-semana, a 7ª edição da Corrida 

solidária Helpo. O evento estendeu-se a quatro cidades moçambicanas- 

Maputo, Nampula, Pemba e Ilha de Moçambique - e às quais se 

juntaram Vila Real, em Portugal, e São Tomé, capital de São Tomé e 

Príncipe. 

 

Em Moçambique, participaram cerca de 600 crianças provenientes de 

várias instituições e filhos de colaboradores do Millennium bim, numa 

iniciativa que uniu, no mesmo passo, a luta pela erradicação da 

pobreza e a promoção de uma vida saudável pela prática do desporto. 

 

Na capital moçambicana, Maputo, a corrida Helpo contou com a 

presença da campeã portuguesa de triatlo, Vanessa Fernandes, que 

participou na corrida na qualidade de embaixadora da prova. A corrida 

decorreu no Parque dos Continuadores, catedral moçambicana do 

atletismo, onde as crianças tiveram a oportunidade de disputar 

diversas provas de atletismo de acordo com as idades. 

 

Além da corrida, as crianças ainda participaram em vários jogos de 

basquetebol, râguebi, demonstrações de taekwondo e outras 

actividades ligadas ao desporto e à saúde. 

 

Além do patrocínio a mais uma edição da corrida Helpo, o Millennium 

bim assumiu o papel de responsável pela dinamização das actividades 

lúdicas que decorreram ao longo da manhã.  
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Millennium bim apoia corrida solidária Helpo  
 

Corrida pela erradicação da pobreza realiza-se em seis cidades de três países. Campeã portuguesa de 

triatlo, Vanessa Fernandes é a embaixadora da 7ª edição e participou na corrida de Maputo 

 
Millennium bim apoiou a 
corrida Helpo que se 
estendeu a 4 cidades 
moçambicanas e duas além 
fronteiras em Portugal e 
São Tomé e Príncipe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Num ambiente de festa e 
celebração, os filhos dos 
colaboradores do 
Millennium bim 
participaram neste evento 
desportivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Millennium bim é, uma 
vez mais, patrocinador 
desta iniciativa uma vez 
que o apoio ao desporto, 
especialmente ao nível da 
formação, é um dos pilares 
que faz parte do  seu 
posicionamento. 
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O apoio do Millennium bim a esta acção surge no âmbito do seu 

projecto de responsabilidade social. O Banco é, uma vez mais, 

patrocinador desta iniciativa uma vez que o apoio ao desporto, 

especialmente ao nível da formação, é um dos pilares que faz parte do 

posicionamento do Banco.    

 

 

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 1,7 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 
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