



Sob o lema ‘’Longevidade pelo desporto’’, a Cosmangol, Sociedade de Cosméticos 
de Angola, Empresa detentora da marca de sanitizadores CORAL, no âmbito das suas 
responsabilidades sociais, irá realizar no dia 8 de Março do corrente ano a 1ª Edição 
da Mini Maratona CORAL. 

O evento terá início às 17:00, com partida do Farol da ilha Luanda, passando pelas 
bombas da Sonangol junto à Fortaleza de São Miguel seguindo para a meta no 
Porto de Luanda.

Entre os grandes objetivos da Mini Maratona CORAL, estão a promoção para a 
dinamização do atletismo, o incentivo à prática desportiva para uma vida saudável 
e bem-estar, a exposição e atracção turística da prestigiada ‘’Baía de Luanda’’ e 
levar cada vez mais ao conhecimento público o nome da marca CORAL, sua gama e 
qualidade dos  produtos. 

Estima-se a adesão de cerca de 1.000 (mil) participantes masculinos e femininos para 
esta prova percorrendo uma distância de cerca de 10 Kms. Os participantes irão 
competir em 4 categorias nomeadamente Federados, Não Federados, Paralímpicos e 
Master 65. Para habilitar-se à prova, os interessados devem inscrever-se através do 
website www.cosmangol.com


A Mini Maratona Coral terá cobertura da mídia e terá transmissão ao vivo via redes 
sociais com exibição de resultados em tela gigante à chegada. Irá distinguir os 
vencedores por categorias com medalhas, troféus, certificados, brindes e 
remuneração. 

Até à data de arranque da prova, decorrem os preparativos para a sua realização 
compreendendo a seguinte agenda: 


- 21 de Fevereiro, Conferência de Imprensa de apresentação da Mini Maratona e 
Lançamento da campanha publicitária nas redes sociais, Tv e Rádio

- 22 de Fevereiro, Início das inscrições dos participantes

- 05 de Março, encerramento das inscrições

- 7 de Março, Montagem de estrutura, Logística, decoração

- 8 de Março, Arranque da Mini Maratona


A Mini Maratona CORAL é um evento da realização da Cosmangol, Sociedade de 
Cosméticos de Angola, Coproduzido pela Tchaco Sports, tendo o apoio Institucional do 
Governo Provincial de Luanda, Federação Angolana de Atletismo, Corpo de 
Bombeiros, Inema, Polícia Nacional, tendo ainda a Tpa e a Platinaline como parceiros 
de mídia. 


Luanda, 17 de Fevereiro de 2022


