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Torneio de ténis dá o kick off às celebrações nacionais 

 

SNOOPY no Jamor 
 

Entre 28 e 30 de Janeiro, o SNOOPY vai estar no Clube de Ténis do Jamor para receber e acarinhar todos os 
interessados em contribuir para a causa “Escolas para África”. Ao longo dos três dias de prova, o cão filósofo vai 
recolher pessoalmente os donativos. Será uma oportunidade única para conhecer e, quem sabe, desafiar o cão mais 
famoso do mundo a bater umas bolas. 
 
No ano em que comemora o seu 60º aniversário, o SNOOPY uniu-se à UNICEF para, através de várias iniciativas, 
recolher fundos para o programa “Escolas para África”. Entre as acções previstas, que incluem provas desportivas, 
exposições interiores e de rua e um leilão solidário, estão alguns torneios de ténis. O Clube de Ténis do Jamor dá o 
kick off às celebrações através do seu I Torneio Sénior. A recolha de donativos começa já no final desta semana. 
 
Referência para diferentes gerações em todo o mundo, o SNOOPY é, desde a sua criação, uma personagem ligada às 
causas sociais. Este ano não será excepção e por isso uniu-se à UNICEF e ao programa “Escolas para África”, através da 
Copyright Promotions, sua representante em vários países Europeus. Até 2 de Outubro de 2011, data em que 
terminam as celebrações do seu 60º aniversário, estão previstas várias iniciativas para recolha de fundos.  
 
A primeira começa já no dia 28 de Janeiro, no Clube de Ténis do Jamor, prolongando-se até domingo. Para além de 
doar uma percentagem dos fees recolhidos durante o “I Torneio Sénior Clube de Ténis do Jamor”, o clube 
disponibilizou o seu espaço para que, ao longo dos três dias, participantes e utentes possam fazer os seus donativos 
ou comprar merchandising UNICEF numa banca chefiada pelo próprio SNOOPY.  
 
SNOOPY e UNICEF 
 
No ano em que celebra 60 anos, o SNOOPY recolhe fundos para o programa de solidariedade “Schools for Africa” 
(“Escolas para África”), que tem como missão assegurar que até 2015 todas as crianças de 11 países africanos possam 
ter condições de acesso à educação primária – www.schoolsforafrica.com  
 
Torneios de ténis e de golfe, exposições interiores e de rua, bem como alguns desafios junto de artistas de referência 
são algumas das acções que terão lugar até 02 de Outubro de 2011. As celebrações estão abertas a todos os 
interessados, podendo os contributos ser feitos ao longo dos vários momentos comemorativos ou através de 
transferência bancária para o NIB da UNICEF: 0033 0000 5013 1901 2290 5. 

 


