
 

 1 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

A Corrida Millennium bim está de volta para a sua 12ª edição e as 

inscrições já estão abertas. A realização desta corrida terá lugar 

Sábado, dia 25 de Novembro, na Cidade de Maputo. 

 

A prova, que já faz parte do calendário desportivo de atletismo a nível 

nacional e internacional, é uma vez mais organizada pelo Millennium 

bim em parceria com a Associação de Atletismo da Cidade de Maputo e 

Thomas Bonnet. A corrida tem como objectivo promover, através da 

prática do desporto, estilos de vida saudáveis e assim contribuir para o 

bem-estar de todos os participantes. 

 

Num percurso de 13Km para a Corrida e 5km para a Caminhada esta é 

uma prova aberta a todos os simpatizantes do desporto, nacionais e 

estrangeiros, com idades compreendidas entre os 14 e os 70 anos, e 

conta acolher mais de 1.300 participantes. À semelhança dos anos 

anteriores esta iniciativa desportiva também é aberta a portadores de 

deficiência em triciclo.   

 

Com início no Parque dos Continuadores, os participantes percorrerão 

diversas artérias da cidade - a Av. Mártires da Machava, Av. Mao Tse 

Tung, Av. Julius Nyerere, Av. da Marginal, Viaduto e Av. 25 de 

Setembro - e terminarão na Praça da Independência, onde serão 

premiados os primeiros 3 lugares de cada categoria.  

 

As inscrições são grátis e podem ser feitas até às 12H00 do dia 24 de 

Novembro, na Associação de Atletismo de Maputo, no Parque dos 

Continuadores. das 09h00 às 17h00 durante os dias úteis, e aos Sábados 

das 09h00 às 12h00. 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

14 de Novembro de 2017 
 

Já estão abertas as inscrições para a  
12ª Edição da Corrida Millennium bim  

 
Para quem gosta de correr ou caminhar, esta iniciativa desportiva terá o seu início às 07h30 no 

Parque dos Continuadores e termina na Praça da Independência, dia 25 de Novembro, em Maputo 

 
A 12.ª edição da Corrida 
Millennium bim tem como 
objectivo promover, 
através da prática do 
desporto, estilos de vida 
saudáveis e assim 
contribuir para o bem-estar 
de todos os participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para este ano espera-se 
superar o número de 
inscrições e participações 
das edições passadas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
À semelhança dos anos 
anteriores, esta é uma 
prova aberta a todos os 
simpatizantes do desporto, 
nacionais e estrangeiros, 
com idades compreendidas 
entre os 14 e os 70 anos 
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Para o Millennium bim, é um privilégio voltar a contar, para a 

organização desta prova, com parceiros com elevado know-how, como 

a Associação de Atletismo de Maputo e Thomas Bonnet, bem como, 

com apoios de instituições que contribuem significativamente para 

elevar a qualidade e dimensão da iniciativa, entre elas, a Seguradora 

ÍMPAR, a Kewa – Serviços de Catering, as Águas da Namaacha, a 

COMPAL e o Ginásio In Motion. Esta corrida conta ainda com o apoio do 

Conselho Municipal de Maputo.   

 

O apoio ao desporto é um dos pilares fundamentais e estruturantes do 

programa de responsabilidade social do Millennium bim – Mais 

Moçambique pra Mim – através do qual o Banco desenvolve um 

conjunto de iniciativas que visam contribuir para o desenvolvimento e 

bem-estar da sociedade, bem como para a promoção da modalidade, 

enquanto veículo de integração e mobilidade social.    

 

 

 

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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Media 

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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