COMUNICADO DE IMPRENSA

20 de Maio de 2019

Festival AZGO 2019 solidário
Nelson Freitas, Safira José, Isabel Novella e Mr. Bow foram alguns dos nomes que este ano abrilhantaram a
9ª edição do Festival Internacional de Música e Artes de Moçambique, uma referência da música
contemporânea, da arte e da cultura.

Millennium bim volta a ser
o patrocinador principal do
Festival AZGO, que se
realiza de 16 a 19 de Maio,
no Campus da UEM, em
Maputo

Durante quatro dias, Maputo transformou-se num palco privilegiado de
diversidade cultural, naquele que é já o mais conceituado Festival
Internacional de Música e Artes de Moçambique. A 9ª edição do AZGO
voltou a ser um sucesso, assumindo-se como uma referência incontornável
no mundo da música, em toda a região da África Austral.
O Millennium bim voltou a ser o principal patrocinador do evento, uma
parceria que se realiza desde 2013 e que é representativa da aposta que o
Banco tem vindo a fazer na promoção da cultura e das artes em
Moçambique.
Este ano, dado o momento que o País atravessa, o Festival AZGO assumiu

9.ª edição do Festival AZGO
vai ajudar vítimas do
Ciclone Idai, através da
recolha de donativos no
recinto do evento

também uma componente solidária. O Millennium bim teve, durante os
dias do evento, um ponto de recolha de donativos para as vítimas do
ciclone Idai. Todos os donativos serão encaminhados para a população
afectada.
Fernando Carvalho, administrador do Millennium bim, referiu a este
propósito que “a calamidade que destruiu a zona centro do país,
provocando a devastação de uma vasta área do território e deixando
para trás milhares de vítimas, é uma preocupação nacional e
internacional. É uma preocupação de todos”. Daí, a decisão de juntar
também a este momento acções de solidariedade para com as
comunidades atingidas.
Contemporâneo, o AZGO promove o intercâmbio de artistas de diferentes

Confirmados artistas como
Nelson Freitas, Isabel
Novella, Safira José,
Moonchild, NGA e Maia and
the Big Sky

países e géneros musicais, num espectáculo que oferece a todos os
moçambicanos diversidade cultural de todo o mundo, possibilitando a
colaboração entre artistas emergentes e aclamados de diversos pontos do
globo. Esta edição contou com a actuação de artistas moçambicanos como
Mr.Bow, Safira José e Isabel Novella, entre outros. Ao palco do AZGO
subiram também artistas como o conhecido cantor cabo verdiano Nelson

Freitas, a nigeriana EME e a sul africana Moonchild. De Angola esteve
presente o rapper NGA.
Estes foram apenas alguns dos nomes que integraram o Festival AZGO
deste ano e que, à semelhança das edições anteriores, trouxe a Maputo
ritmos diversificados, desde a marrabenta ao reggae, passando pelo pop,
soul e Hip-Hop, numa explosão de música, dança e cultura.
A 9.ª edição do Festival AGZO realizou-se no Campus da Universidade
Eduardo Mondlane (UEM) e contou também com a realização de
conferências, fóruns, debates e workshops com artistas nacionais e
internacionais, gestores e produtores.
Esta aposta na Cultura demonstra o compromisso do Millennium bim com
projectos duradouros e que trazem valor acrescentado ao país e aos
moçambicanos.
Enquanto patrocinador principal do Festival AZGO, o Banco pretende
apoiar iniciativas que promovam a arte e cultura de Moçambique,
reforçando a sua aposta no desenvolvimento da cultura nacional.

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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