COMUNICADO DE IMPRENSA

26 de Novembro de 2018

Maputo recebeu em festa a 13ª Corrida Millennium bim
Cidadãos de Maputo acompanharam e aplaudiram nas ruas da Cidade os mais de1.600 atletas que, no
Sábado, disputaram a 13ª Edição da Corrida Millennium bim.

As ruas de Maputo voltaram a
encher-se de atletas e
adeptos na 13.ª Edição da
Corrida Millennium bim

Maputo voltou a encher-se de cor para receber mais uma vez a grande
festa do desporto. A 13.ª Edição da Corrida Millennium bim realizou-se
no Sábado, 24 de Novembro, com a participação de mais de 1.600
atletas que encheram de energia as ruas da capital moçambicana.

Recordista desta edição foi o
sul-africano Abdenigo
Machava com o tempo de 41
minutos e 23 segundos

O vencedor que se destacou como o recordista desta grande edição, foi
o sul-africano Abdenigo Machava com o tempo de 41 minutos e 23
segundos.
Na categoria de Federados, o atleta moçambicano Alberto Mamba foi o
vencedor, completando a corrida

em 42 minutos e 23 segundos. Já a

atleta feminina a subir ao pódio, na mesma categoria, foi a jovem
moçambicana Zeferina Marinho, que conseguiu cortar a meta em 53
Venceram na categoria de
Federados Alberto Mamba
(Masculino), e Zeferina
Marinho (Feminino)

minutos e 19 segundos.
Nas restantes categorias, Nelson Kongolo (Masculino) e Verónica José
(Feminino) venceram nos Juvenis; Wanda William (Masculino) e Ester
Manuel (Feminino) venceram a categoria de Populares; Napoleão Gomes
(Masculino) e Victória Joaquim (Feminino) foram os mais rápidos nos
Veteranos 40-50 anos; Adelino Abílio (Masculino) e Maria Suzana
(Feminino) venceram entre os Veteranos com mais de 50 anos; Jéssica
Paulo (Feminino) foi a primeira a cortar a linha da meta dos Estrangeiros

Moisés Jorge, Administrador
do Millennium bim, Rui
Oliveira, Administrador da
Seguradora Impar, David
Simango, Presidente do
Concelho Municpal de
Maputo, entregaram os
prémios da Corrida, no valor
de 460 mil meticiais

com menos de 40 anos.
Na categoria Estrangeiros com mais de 40 anos venceram Thomas bonnet
(Masculino) e Chelma Skep (Feminino); Na categoria de Portadores de
Deficiência ganhou a prova em Triciclo, Titos Djengueze venceu em
masculinos e Sandra Armando em femininos; Na categoria Colaboradores
Millennium bim com mais de 40 anos foram mais rápidos António Penim
(Masculino) e Maria Uarela (Feminino); Manuel Forquia (Masculino) e
Elma-Crisostomo (Feminino) distinguiram-se como os melhores na
categoria Colaboradores Millennium bim com menos de 40 anos.

Por último, para a grande novidade desta edição, no Ciclismo, na
Categoria Road Bike destacaram-se os atletas Ailton Ferrão (Masculino) e
Cinthia Campos (Feminino); Wushi Pereira (Masculino) e Tatiana Fonseca
(Feminino) foram os vencedores da Categoria Mountain Bike.
A entrega de prémios, no valor de 460 mil meticais-, contou com a
presença de Moisés Jorge e Nuno Vaz, Administradores do Millennium
bim, Rui Oliveira, Administrador da Seguradora Ímpar e David Simango,
Presidente do Conselho Municipal de Maputo.
Mais do que uma Corrida este
é já um evento abrangente e
de grande dimensão. Uma
festa do desporto, mas
também um espaço de
convívio familiar, onde
participantes, adeptos e
público em geral podem
partilhar novas experiências

Todos os anos, a Corrida Millennium bim junta várias centenas de atletas
e adeptos que, por algumas horas, transformam Maputo na capital do
desporto,

afirmando-se

já

como

uma referência

no calendário

desportivo nacional.
Mais do que uma Corrida este é já um evento abrangente e de grande
dimensão. Uma festa do desporto, mas também um espaço de convívio
familiar, onde participantes, adeptos e público em geral podem
partilhar novas experiências tal como aconteceu nesta 13ª edição.
Às duas provas juntaram-se ainda outras novidades como uma Corrida de
Ciclismo, aberta a um total de 100 participantes. Com esta competição
introduziu-se uma nova modalidade no grande evento desportivo. Outra
inovação foi a realização de uma Feira de Saúde, onde foram oferecidos
vários serviços de bem-estar e de saúde aos visitantes. E porque saúde,
bem-estar e desporto se complementam, a iniciativa do Millennium bim
proporcionou ainda a realização de outras actividades que decorreram
em simultâneo, tal como Salto Acrobático, Ginástica Rítmica e Ginástica
Acrobática.

Com este evento, o
Millennium bim reforça a sua
aposta na promoção do
desporto e nos estilos de vida
saudáveis

O Millennium bim voltou a ter como parceiros nesta organização a
Associação de Atletismo de Maputo e Thomas Bonnet, - No apoio à
Corrida estiveram ainda outras instituições como a Seguradora ÍMPAR, a
Kewa – Serviços de Catering, as Águas da Namaacha, Compal Vital,
Ginásio In Motion, Betinho Bike, Rádio Mais e o Conselho Municipal de
Maputo. Com este evento, o Millennium bim reforça a sua aposta na
promoção do desporto e nos estilos de vida saudáveis.
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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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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
Alcina Gomes – JLM&A Moçambique
84 448 9442 - agomes@jlma.co.mz
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