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O Millennium bim realizou, no passado sábado, a cerimónia de 

encerramento da 12.ª edição do Torneio Mini Basquete nas cidades de 

Maputo, Matola, Xai-Xai, Inhambane, Chimoio, Manica, Beira, 

Quelimane, Tete, Nampula e Nacala.  

 

Em Maputo, a Escola Secundária Francisco Manyanga foi o local 

escolhido para a realização da cerimónia de encerramento do torneio. 

Para apadrinhar este momento esteve presente a jogadora Noémia 

Massingue, atleta que fez grande parte do seu percurso desportivo no 

Torneio Mini Basquete Millennium bim e que está neste momento a 

estudar e jogar nos Estados Unidos da América.   

 

Esta edição do Mini Basquete Millennium bim contou com a 

participação de um total de 1.400 atletas, com idades compreendidas 

entre os 6 e os 11anos, oriundos de escolas, clubes e bairros das 

respectivas cidades, envolvendo centenas de jovens praticantes desta 

modalidade, professores, treinadores e familiares que se juntaram para 

assistir às finais.  

 

Para esta edição, em Maputo, à luz do que tem acontecido nos últimos 

anos, a Organização voltou a tomar a iniciativa de complementar as 

actividades desportivas com acções culturais. Nesse sentido, em 

parceria com a Musiarte – Conservatório de Música e Arte Dramática, 

foram organizados vários ateliers culturais em simultâneo com as 

actividades desportivas, o que culminou com a construção de 

instrumentos musicais feitos a partir de lixo reciclável. 
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O Millennium bim no âmbito 
do seu projecto de 
responsabilidade social 
“Mais Moçambique Pra 
Mim” realizou o 
encerramento da 12.ª 
edição do Torneio Mini 
Basquete 
 
 
 
 
 
 
 
 
A edição do Torneio Mini 
Basquete 2017 teve a 
participação de 1.400 
atletas provenientes de 10 
cidades diferentes e contou 
com a parceria da 
Federação Moçambicana de 
Basquetebol, 
Sumol+Compal e a 
Seguradora Ímpar 
 
 
 
 
 

 

 

Millennium bim encerra Torneio Mini Basquete 2017 
 

 

O encerramento da 12.ª edição do Torneio Mini Basquete decorreu em 11 cidades 

 
 
Torneio Mini basquete 
Millennium bim, contribui 
para a massificação e 
dinamização da prática 
desportiva, enquanto 
veículo de transmissão de 
valores e princípios 
estruturantes para os 
jovens 
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Na festa de encerramento, sob a orientação da Soprano Stella 

Mendonça, os Atletas apresentaram uma peça musical, cantando e 

tocando os instrumentos que fizeram nos vários ateliers. 

 

A competição contou, uma vez mais, com a importante parceria da 

Federação Moçambicana de Basquetebol, através do Comité 

Moçambicano do Mini Basquete, com o apoio da Sumol+Compal e da 

Ímpar que ofereceu um seguro a todos os participantes e garantiu ainda 

a presença, em todos os campos, de um massagista para assistir os 

atletas ao longo do torneio.  

 

Com a materialização de mais uma edição do Torneio Mini Basquete, o 

Millennium bim reforça o forte investimento que tem realizado no 

desenvolvimento do desporto nacional, através do seu programa de 

responsabilidade social “Mais Moçambique Pra Mim”, onde tem 

contribuído para a massificação e dinamização da prática desportiva 

em Moçambique, enquanto veículo de transmissão de valores e 

princípios estruturantes para a vida dos jovens.  

 

 

 

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. 

 

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. 
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Media 

Mais informações:  

 

José Manuel Pessanha - JLM&A Moçambique  

82 254 4442/84 480 5656 – jpessanha@jlma.co.mz 

 

Belário Faftine - JLM&A Moçambique  

84 625 0709/ 82 741 1790 – bfaftine@jlma.co.mz 

 

Afonso Vaz Pinto – JLM&A Moçambique 

84 448 4882 – avazpinto@jlma.co.mz 
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