
 

 1 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

Encerrou na Escola Comunitária São Vicente de Paulo da Malhangalene, a 15ª 

edição do Torneio Mini Basquete Millennium bim, em celebração e ânimo.  Este 

evento contou com a participação de 720 crianças dos 6 aos 12 anos de idade. 

Nas diversas actividades durante o torneio foram incutidos hábitos saudáveis, 

bem estar  e  promoção do desporto nacional a fim de contribuir para formação 

de crianças, equipas técnicas e monitores envolvidos no projecto. 

 

Os jogos desta 15.ª edição do Torneio Mini Basquete Millennium bim, para além 

de celebrar a prática desportiva, incluiram, igualmente, actividades lúdicas 

paralelas como o xadrez, palestras sobre saúde oral, segurança rodoviária, 

expressão plástica, entre outras, para os pequenos atletas durante os intervalos 

em que estivessem fora da quadra. 

 

O torneio, organizado no âmbito do Programa de Responsabilidade Social do 

Millennium bim “Mais Moçambique pra Mim”, decorreu com a participação das 

cidades de Maputo, Matola, Chimoio, Quelimane, Beira, Tete, Nampula e 

Pemba. 

 

Para o Administrador Executivo do Millennium bim, Albino Andrade, a iniciativa 

foi criada “reconhecendo a importância dos cuidados com a saúde para o 

bem-estar da sociedade, ao longo destes 15 anos o Millennium bim tem 

desenvolvido diversas iniciativas de promoção de saúde tomando em pauta 

a importância da actividade física e da recreação como actividades que 

contribuem para a manutenção do corpo em prol de uma maior vitalidade”, 

referiu. 

 

Foi a pensar no bem-estar dos mais jovens e no desenvolvimento do desporto 

nacional que o Millennium bim materializou, em 2006, a primeira edição do 

Torneio Minibasquete Millennium bim, que até aos dias de hoje tem sido um 

veiculo de transmissão de valores, princípios e referências de nomes que 

poderão destacar-se profissional no basquetebol nacional e além-fronteiras. 
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A iniciativa que este ano celebra 15 anos visa apoiar o desporto moçambicano, impulsionando 

a prática desportiva, formação e o bem estar entre os jovens e crianças 

de 100 escolas secundárias da cidade e província de Maputo e Gaza 

O Torneio Mini 
Basquete Millennium 
bim visa impulsionar 
hábitos saudáveis, bem 
estar  e  promove a 
projeção  do desporto 
nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
O torneio, decorreu 

com a participação das 
cidades de Maputo, 
Matola, Chimoio, 
Quelimane, Beira, Tete, 
Nampula e Pemba e 
contou com a 
participação de 720 
crianças dos 6 aos 12 
anos de idade. 
 
 
 
 
 
 
 
O Torneio Mini 
Basquete Millennium 
bim é uma forte aposta 
em fazer da actividade 
desportiva um veículo 
de valores, princípios e 
referências para os 

jovens moçambicanos. 
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A presente edição arrancou no dia 22 de Outubro e fundou as bases para o  

desenvolvimento de novos grupos escolares e clubes da modalidade.   

 

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, e uma das maiores redes de ATM e POS. O Millennium bim é o Banco mais premiado do País e o primeiro 

Banco moçambicano presente no ranking dos 100 maiores Bancos de África. 
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