
Clube de Praticantes Snooker Inglês Borralha 

Dado o crescente impacto que a modalidade tem neste momento em Portugal, decidimos 

inovar e trazer o Snooker até Águeda, mais concretamente à Borralha. Seremos a 9ª mesa 

disponível em Portugal para que se possa conhecer e praticar a modalidade. E porque estamos 

no início e precisamos de apoio financeiro, vimos falar consigo. 

Este projecto só é possível graças à Junta de Freguesia da Borralha que nos cedeu uma sala nas 

suas instalações. Tendo em conta o espaço e outros apoios dos meios de comunicação locais, 

gostaríamos que analisasse o tipo de publicidade que lhe podemos oferecer. 

1. Na inauguração do Clube de Snooker, vamos realizar, com a ajuda do clube de Bilhar 

de São João da Madeira, um torneio com alguns dos melhores jogadores nacionais e já 

na próxima época desportiva, iremos realizar, em parceria com o mesmo clube, uma 

prova do campeonato nacional. Estes eventos têm visibilidade nacional. 

2. Nos meios de comunicação e redes sociais vamos também fazer publicidade. No 

facebook vamos criar uma página sobre o clube onde a foto principal e a capa terão o 

logotipo do clube e de todos os patrocinadores. Temos também um acordo com o 

jornal Região de Águeda, para escrevermos durante os meses de verão (matérias sobre 

o Snooker Inglês, sobre a inauguração e cobertura dos torneios), a mesma foto/capa 

usada no facebook com todos os patrocinadores fará parte de todas as edições que 

publicarmos no jornal região de Águeda. 

3. No espaço reservado à mesa de Snooker, como já foi referido, sala cedida pela junta 

de freguesia da Borralha, faremos publicidade a todas as empresas colocando os 

logotipos dos patrocinadores em toda a extensão da parede, com impacto nos 

membros que frequentam o clube, bem como em futuras transmissões televisivas ou 

fotos tiradas por jornais, que serão também publicidade. 

4. O chão da sala será revestido com alcatifa, pelo que, se for viável para os 

patrocinadores, a publicidade será feita com base na colocação de tapetes com o 

nome/logotipo das empresas que assim se queiram publicitar.  

Esta é a nossa proposta, esperamos que esta ideia seja acolhida com agrado, e possamos em 

parceria trazer o Snooker ao nosso concelho.  

Para entrarem em contacto connosco, telefonem: 916306777 ou                                             

email: Clubsnookeringlesborralha@hotmail.com 

Atenciosamente 

A direcção do Clube de praticantes Snooker Inglês da  Borralha 
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