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Millennium bim apoia lançamento da obra “A Velha Casa
de Madeira e Zinco”
A obra de Luís Bernardo Honwana foi apresentada esta quarta-feira na estação central dos
Caminhos de Ferro de Moçambique

O Millennium bim juntou-se à Alcance Editores e à Associação
Kulungwana para apoiar o lançamento do livro “A Velha Casa de
O apoio à Cultura é um dos
pilares fundamentais da
actuação do Millennium bim
no que respeita às suas
iniciativas de
responsabilidade social

Madeira e Zinco” de Luís Bernardo Honwana. Cinquenta e três anos
depois de ter publicado “Nós matámos o cão tinhoso” o escritor lança
um novo livro.
Nesta obra, Luís Bernardo Honwana partilha, em forma de livro,
ensaios, crónicas, depoimentos e testemunhos, uns já publicados em
livros, jornais e revistas nacionais e estrangeiras, e outros ainda
inéditos.

O Millennium bim tem
desenvolvido um
importante papel no apoio
às diversas actividades
culturais em Moçambique

O lançamento do livro “A Velha Casa de Madeira e Zinco” decorreu nos
Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM), esta quarta-feira, 21 de
Junho. Além do lançamento do livro a estação central dos CFM acolheu
também a inauguração da exposição “Madeira e Zinco”. Trata-se de um
conjunto de obras que estará patente na galeria Kulungwana e que vai
acompanhar a narrativa escrita.
O apoio à Cultura é um dos pilares fundamentais da actuação do
Millennium bim no que respeita às suas iniciativas de responsabilidade
social. Com este apoio o Banco reforça, uma vez mais, o seu
compromisso enquanto promotor da cultura e artes de Moçambique.

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 1,6 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.
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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