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A chuva que caiu pela manhã não demoveu participantes e organização 

de realizarem a 12ª edição da Corrida Millennium bim. As ruas da 

capital encheram-se de atletas este Sábado, dia 25 de Novembro, para 

uma prova que já faz parte do calendário desportivo de atletismo a 

nível nacional e internacional. A Corrida foi uma vez mais organizada 

pelo Millennium bim em parceria com a Associação de Atletismo da 

Cidade de Maputo e Thomas Bonnet. 

 

Com um percurso de 13Km para a Corrida e 5km para a Caminhada, 

esta prova é aberta a todos os simpatizantes do desporto, com idades 

compreendidas entre os 14 e os 70 anos. À semelhança dos anos 

anteriores a prova também registou um aumento do número de 

participantes de portadores de deficiência que efectuaram o seu 

percurso em triciclo. Esta iniciativa desportiva tem como objectivo 

promover o atletismo enquanto modalidade que contribui para hábitos 

de vida mais saudáveis e aumentar a motivação da população para a 

sua prática. 

 

O grande vencedor da prova, na categoria de federados, foi o atleta 

moçambicano Alberto Mamba, que completou a prova em 39 minutos e 

55 segundos, o que constitui um novo recorde da prova. Na prova 

feminina, da mesma categoria, Ana Gale garantiu a vitória ao cortar a 

meta em 50 minutos e 24 segundos. 

 

Na categoria de atletas portadores de deficiência, com Triciclo, a 

vitória foi alcançada por Titos Zinguisi na prova masculina e Luísa Alho 

na prova feminina. 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

27 de Novembro de 2017 

 

Maputo volta a acolher a 12ª edição  
da Corrida Millennium bim  

 

• Alberto Mamba venceu a prova na categoria de federados com o tempo de 39 minutos e 

55 segundos.  

• 1300 inscritos e muita cor nas ruas de Maputo  

 
Corrida Millennium bim, 
que contou com 1300 
inscritos, já faz parte do 
calendário desportivo de 
atletismo a nível nacional e 
internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prova tem como objectivo 
promover, através da 
prática do desporto, estilos 
de vida saudáveis e assim 
contribuir para o bem-estar 
de todos os participantes. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
À semelhança dos anos 
anteriores, esta é uma 
prova aberta a todos os 
simpatizantes do desporto. 
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Nas restantes categorias, em Juvenis os vencedores foram Amélia Raul 

e Nelson Congolo; Atália António e Filomane Micas venceram a 

categoria de Populares; Sina Jaime e Joaquim João foram os mais 

rápidos em Veteranos 40-50 anos; Maria Susana e Souza Manuel 

venceram em Veteranos com mais de 50 anos; No escalão Estrangeiros 

Zamandula Maphanga e Obederico Machaba foram os primeiros a cortar 

a linha de meta dos Estrangeiros com menos de 50 anos; Beatriz Hophy 

e Thomas Bonnet venceram em Estrangeiros com mais de 50 anos. No 

escalão Colaboradores do Millennium bim, nos menos de 40 anos, 

Odalcia Mabjaia e Manuel Forquia foram os grandes vencedores e no 

escalão mais de 40 anos, Maria Uarela e António Penin cortaram a meta 

em 1º lugar. 

 

A entrega de prémios contou com a presença de David Simango, 

Presidente do Concelho Municipal de Maputo, Elias William, Director da 

Juventude Desportos para a Cidade de Maputo, Francisco Manhenge, 

Presidente da Federação Moçambicana de Atletismo, Francisco Cossa, 

Presidente da Associação de Atletismo da Cidade de Maputo, Nuno Vaz 

e Moisés Jorge, Administradores do Millennium bim, Rui Oliveira, 

Administrador da Seguradora Ímpar e José Sevene Saúte, Responsável 

pela secção de Atletismo do Clube Millennium bim. 

 

O envolvimento do Conselho Municipal de Maputo, da PRM, da 

Associação de Atletismo da Cidade de Maputo, e de um grande 

incentivador do atletismo, Thomas Bonnet, foram determinantes para a 

realização da prova que contou ainda com um forte apoio de 

instituições que contribuíram significativamente para elevar a 

qualidade e dimensão da iniciativa, nomeadamente a Seguradora ÍMPAR 

– patrocinadora da Caminhada e Corrida para deficientes em triciclo -, 

a COMPAL, Ginásio In Motion, Kewa – Serviços de Catering e Águas da 

Namaacha.  
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O apoio ao desporto é um dos principais pilares 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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