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Millennium bim apoia novo livro de Mia Couto
“O Bebedor de Horizontes” é o título do último livro da trilogia “As Areias do Imperador”, do escritor
moçambicano Mia Couto, lançado ontem, em Maputo. O Banco apoiou a obra desde o primeiro livro.

Obra insere-se na parceria
estabelecida entre o
Millennium bim e a
Fundação Fernando Leite
Couto para a publicação
da triologia de Mia Couto

O Millennium bim apoia a nova obra de Mia Couto, entitulada “O Bebedor
de Horizontes” e que foi ontem lançada pelo autor na Fundação Fernando
Leite Couto, em Maputo.
Este é o 3º e último volume da triologia “As Areias do Imperador” com a
chancela do Millennium bim. O Banco já tinha apoiado os dois primeiros
livros da obra do escritor moçambicano: “Mulheres de Cinza” e “A Espada
e a Azagaia”.
Este lançamento insere-se na parceria estabelecida desde 2015 entre o
Millennium bim e a Fundação Fernando Leite Couto para apoiar a
publicação desta obra de referência da literatura moçambicana.

“O Millennium bim
renova, com este apoio, o
seu compromisso com a
cultura Moçambicana”,
afirmou Moisés Jorge,
administrador do
Millennium bim

O apoio à cultura tem sido uma das áreas de intervenção do Millennium
bim através do seu programa de responsabilidade social “Mais Moçambique
pra Mim”. O Banco tem contribuído em diversos projectos de incentivo à
leitura através da promoção de obras que são disponibilizadas aos alunos
do sistema nacional de educação.
Durante a apresentação do livro, o administrador do Millennium bim,
Moisés Jorge, garantiu que “o Millennium bim renova, com este apoio, o
seu compromisso com a cultura Moçambicana, uma vez que representa
todas as formas de expressão do povo, reflecte os seus costumes, normas,
crenças, tradições e valores”.
O Millennium bim tem, na sua actuação, a preocupação em associar-se a
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projectos que promovam a arte e a cultura moçambicana, pois acredita
que o seu contributo para o desenvolvimento do país não passa apenas por
factores económicos mas, também, culturais e sociais, reforçando assim o

seu compromisso com a cultura e a literatura, que constituem a base da
maior riqueza de um povo.

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.
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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