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Millennium bim valoriza cultura
moçambicana além-fronteiras
Digressão internacional “We Got 2 Move Tour” do agrupamento musical moçambicano Gran Mah foi
um sucesso em Portugal e Estados Unidos.

Banda moçambicana Gran
Mah faz um balanço muito
positivo da digressão e
considera que este foi um
sonho realizado com
sucesso

O Millennium bim apoiou a digressão internacional “We Got 2 Move Tour”
do agrupamento musical moçambicano Gran Mah, que representou a
estreia da banda em palcos internacionais e que resultou num enorme
sucesso para a cultura moçambicana além-fronteiras.
A digressão começou em Portugal, com um espectáculo no Café Concerto,
em Pombal, seguindo-se depois um concerto na Casa da Cultura, em
Figueiró dos Vinhos. A tour terminou com concertos da Banda no LX
Factory e no festival Noites dos Índicos, em Lisboa, sempre com muito
público e uma recepção calorosa do público português.
O agrupamento seguiu depois a sua viagem rumo aos Estados Unidos da

Concertos em Portugal e
Estados Unidos da América
foram oportunidade para
celebrar e divulgar
Moçambique nos palcos
internacionais

América, onde realizou um concerto na Maryland Hall for the Creative
Arts, em Anappolis Maryland, um concerto no Smithsonian Museum of
African Art, dois concertos no Bossa Lounge, e por fim, um concerto Popup no Addis Paris Café, em Washington. Infelizmente, o Festival Matapa,
no Canadá, foi cancelado.
Os Gran Mah fazem um balanço muito positivo desta digressão
internacional e do intercâmbio cultural que esta proporcionou. De acordo
com a Banda “desde o início do tour, o feedback dos espectadores foi
sempre muito positivo. Em Portugal tivemos vários elogios do público
no final dos concertos”, dizem.
“Fomos também bem acolhidos nos Estados Unidos, onde tivemos

Apoio do Millennium bim
visa a promoção da Cultura
moçambicana e a
valorização do talento
nacional

forte apoio e elogios da Embaixada de Moçambique, pela World
Artists Experiences, pelo Bossa Lounge e pelo produtor e promotor de
eventos Frank O. Agbro” garante a Banda moçambicana que revela,
igualmente, que “fomos convidados a regressar no próximo ano! Foi
um sucesso mesmo!”.

Para o Millennium bim esta foi mais uma oportunidade de levar o nome
de Moçambique a outros países, para além de reforçar o compromisso do
Banco no apoio à cultura, com um impacto positivo no desenvolvimento
do talento moçambicano.

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 1,8 milhões de Clientes. O Millennium bim é o primeiro Banco moçambicano presente no ranking
dos 100 maiores Bancos de África.
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