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Dois mil atletas de todo o país participam
no 14º Torneio de Mini Basquete Millennium bim
Iniciativa decorre, durante um mês, em 13 cidades e chega a todas as Províncias do país. Cerca de 2 mil
jovens, dos 6 aos 11 anos, envolvidos neste evento do Millennium bim que aposta na promoção do desporto
junto dos mais novos.

14º Torneio de Mini
Basquete Millennium bim
envolve 2 mil jovens atletas
de todo o País

Arrancou, no passado sábado, dia 25 de Maio, a 14ª edição do Torneio de
Mini Basquete Millennium bim. A competição envolve, este ano, cerca
de 2 mil atletas de todo o país, passando por 13 cidades das 11
Províncias de Moçambique.
Até ao dia 29 de Junho, numa sequência de cinco sábados, o Torneio
eleva o espírito desportivo não só das camadas jovens, mas também de

Competição realiza-se
durante um mês e envolve
jovens dos 6 aos 11 anos,
de escolas, clubes e bairros
de 13 cidades das 11
províncias de Moçambique

dirigentes desportivos, clubes e associações envolvidas.
A competição conta, este ano, com a participação de mais 400 jovens
que o ano passado, rapazes e raparigas, com idades compreendidas
entre os 6 e os 11 anos que, durante um mês, terão a oportunidade de
viver uma experiência única ao fazer parte deste Torneio que ocupa já
um lugar de referência no calendário desportivo nacional.
Os atletas são jovens oriundos de escolas, clubes e bairros de cidades de
todo o País. A prova abrange, pelo segundo ano consecutivo, todo o
território nacional, chegando a todas as Províncias.
Os jogos realizam-se, designadamente, nos campos da Escola Secundária

Millennium bim reforça
aposta na formação
desportiva das camadas
mais jovens, promovendo a
partilha de conhecimentos
e hábitos de vida saudáveis

Francisco Manyanga (Maputo); Escola Secundária da Matola (Matola);
Instituto Industrial e Comercial (Inhambane); Ferroviário da Beira
(Beira); Campo de Fevezal (Quelimane); Ferroviário de Nampula
(Nampula); Escola Secundária de Nacala (Nacala); Escola Secundária de
Pemba (Pemba); Pavilhão Municipal Aero Clube (Lichinga); Campo do
Município de Tete (Tete); Pavilhão Clube de Manica (Manica); Escola
Secundária Samora Machel (Chimoio); e Escola Secundária do Xai-Xai
(Xai-Xai).
Paralelamente aos jogos decorrem actividades lúdicas e de âmbito social

Competição insere-se no
programa de
responsabilidade social do
Millennium bim “Mais
Moçambique Pra Mim”

como palestras sobre o Trabalho Infantil, Saúde Oral, desenvolvimento
do Projecto Campanha de Segurança Rodoviária e aulas/jogos de
Xadrez.

Inserido no programa de responsabilidade social “Mais Moçambique pra
Mim”, o Torneio Mini Basquete Millennium bim tem fomentado o
intercâmbio entre as camadas juvenis, apostando na troca de
experiências e na partilha de conhecimentos através da prática
desportiva, promovendo assim hábitos de vida saudáveis junto dos mais
novos.
Esta edição conta, mais uma vez, com o apoio da Seguradora Ímpar que
reforça a sua aposta no desenvolvimento do desporto escolar. Também a
Federação

Moçambicana

de

Basquetebol,

através

do

Comité

Moçambicano de Mini Basquete, volta a ser parceiro desta iniciativa
desportiva que conta, ainda, com o apoio do Ministério da Educação e
Desenvolvimento Humano, Musiarte, Sumol Compal, Associação Helpo,
Colgate e Ministério da Saúde.
Com a realização da 14ª edição do Torneio Mini Basquete Millennium
bim,

o

Banco

reforça

o

investimento

que

tem

realizado

no

desenvolvimento do desporto nacional, dando continuidade ao apoio já
manifestado na formação das camadas juvenis e na promoção da
modalidade, enquanto veículo de transmissão de valores e princípios
estruturantes para vida dos jovens.

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.

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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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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