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Millennium bim apoia digressão dos Gran Mah a Portugal,
Estados Unidos e Canadá
Apoio do Banco à “We Got 2 Move Tour” vem reforçar o compromisso do Millennium bim na
promoção da cultura e da música moçambicana.

Millennium bim apoia a
primeira Tour
Intercontinental do
agrupamento musical
moçambicano Gran Mah

O Millennium bim apoia a digressão internacional “We Got 2 Move Tour”
do grupo musical moçambicano Grand Mah, que representa a estreia da
banda em palcos internacionais. A Tour dos Gran Mah vai decorrer entre
os dias 7 e 22 de Julho de 2018, e passará por Portugal, Estados Unidos da
América e Canadá.
A Tour começa em Portugal com um concerto em Pombal e Figueiró dos
Vinhos e dois concertos em Lisboa. Seguem-se Estados Unidos da América
com um concerto em Annapolis Maryland e dois em Washington DC e
culmina com um concerto no Festival Matapa, no Canadá, em Hamilton,

Para o agrupamento Gran
Mah, “a parceria do
Millennium bim foi uma
forte alavanca para a
concretização deste sonho:
o nosso 1.º Tour
intercontinental. O lema do
Millennium bim é “Aqui
consigo” e nós com o
Millennium bim, aqui
conseguimos!”.

no Ontário.
A ideia desta Tour surgiu de um convite que a banda teve para actuar no
Festival Matapa, no Canadá. A banda quis então aproveitar a deslocação
ao estrangeiro para realizar uma digressão maior noutros países.
Após um período de angariação de fundos em Maputo para suportar os
encargos financeiros deste projecto, que incluiu uma campanha de
crowdfunding através da rede do Millennium bim, o Banco decidiu
viabilizar esta digressão através de um apoio directo à iniciativa dos Gran
Mah.

Esta parceria visa o apoio e
a promoção da Cultura
moçambicana, sendo este
um dos pilares
fundamentais do programa
de Responsabilidade Social
do Banco

Para a banda Gran Mah, “a parceria com o Millennium bim foi uma forte
alavanca para a concretização deste sonho: o nosso 1.º Tour
intercontinental. O lema do Millennium bim é “Aqui consigo” e nós
com o Millennium bim, conseguimos!”.

De acordo com Nuno Vaz, administrador do Millennium bim, “esta
parceria reafirma o nosso compromisso para com a cultura
moçambicana e o apoio aos jovens talentos”.

Este apoio, que será alargado a outras iniciativas do Banco, surge pelo
facto de esta banda possuir valores com os quais a marca Millennium bim
se identifica, como o dinamismo, o rigor e a vontade de abraçar novos
desafios. É mais uma oportunidade de levar o bom nome de Moçambique
a outros horizontes.
O compromisso do Millennium bim no apoio a cultura têm tido 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, ocupando a 56.ª posição.
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