
BENFICA
ESCOLAS DE FUTEBOL

CAMPOS
DE FÉRIAS
2019

RAPAZES / RAPARIGAS
DOS 6 AOS 16 ANOS

INSCRIÇÕES ABERTAS



São estas atividades que fazem do Benfica 
o Maior Clube do Mundo. Vem fazer parte 
de uma nova geração  de Benfiquistas
com orgulho na camisola que vestem.

Porque há mais Benfica para conhecer, vem passar umas férias com
o teu clube. Combina com os teus amigos e inscreve-te nos campos
de férias de Futebol do Sport Lisboa e Benfica. Durante as férias 
escolares o Benfica organiza campos de férias destinados a todos
os jovens (rapazes e raparigas) dos 6 aos 16 anos. Estes campos
não só ajudam a melhorar os conhecimentos do jogo, como também 
proporcionam, num ambiente divertido, os valores sociais e humanos 
de que o Benfica não abdica.

HÁ MAIS FÉRIAS
NA LUZ

ATIVIDADES
EXTRACURRICULARES

Como a vida de um jogador não é só futebol, o Sport Lisboa e Benfica 
quer que a tua aprendizagem passe por conhecer melhor o dia a dia 
do Clube. Assim, vais poder visitar o balneário dos teus ídolos,
o nosso Estádio, a Águia Vitória, a BTV e ainda conhecer o Caixa 
Futebol Campus. Vais também fazer coisas tão importantes como 
aprenderes corretamente a evitar lesões ou a conciliar os teus estudos 
com a prática desportiva.

Durante as férias, o corpo técnico que te acompanhará 
é composto por treinadores da Escola de Futebol do Benfica, 
que te assegurarão um acompanhamento personalizado
às tuas necessidades. Durante todas as atividades terás também
o acompanhamento de um técnico de saúde.

As inscrições estão abertas durante todo o ano na Secretaria
da Escola de Futebol (Loja de Sócio) ou através de email 
escoladefutebol@slbenfica.pt e têm os seguintes preços:

DIA TIPO

HÁ MAIS TREINOS NA LUZ

INSCRIÇÕES

08h30 - 09h00
09h30 - 10h30
10h30 - 11h00
11h00 - 12h30
13h00 - 14h00
14h00 - 15h00
15h30 - 17h00
17h30 - 18h00

Receção de participantes
Visita ao Estádio (apenas no 1º dia)
Lanche
Treino de manhã
Almoço
Atividades extracurriculares
Treino da tarde
Lanche

CAMPOS DE FÉRIAS 2019

PÁSCOA
    1ª Semana - 8 a 12 de abril de 2019;
    2ª Semana - 15 a 18 de abril de 2019.

VERÃO
    1ª Semana - 24 a 28 de junho de 2019;
    2ª Semana - 1 a 5 de julho de 2019;
    3ª Semana - 8 a 12 de julho de 2019;
    4ª Semana - 15 a 19 de julho de 2019;
    5ª Semana - 22 a 26 de julho de 2019;
    6ª Semana - 29 de julho a 2 de agosto de 2019;
    7ª Semana - 5 a 9 de agosto de 2019;
    8ª Semana - 12 a 16 de agosto de 2019.

18h00 - 18h30 Saída dos Participantes

HORA ATIVIDADE

Até duas semanas antes
do campo de férias escolhido

PÁSCOA SÓCIOS NÃO SÓCIOS

Nas duas semanas anteriores
ao campo de férias escolhido

1ª Semana

2ª Semana
Até duas semanas antes
do campo de férias escolhido

Nas duas semanas anteriores
ao campo de férias escolhido

Até duas semanas antes
do campo de férias escolhido

€175

€195

€155

€175

€175

€195

€195

€220

€175

€195

€195

€220

VERÃO SÓCIOS NÃO SÓCIOS

Nas duas semanas anteriores
ao campo de férias escolhido

Estes valores incluem seguro desportivo, alimentação
(almoço e 2 lanches), bem como todas as atividades a realizar.
Todas as categorias sofrerão um desconto de €10 em caso 
de irmãos ou irmãs também participarem* assim como os 
participantes que se inscrevam em mais que uma semana 
(promoções não acumuláveis).

Nota: Cada grupo tem um mínimo de 15 participantes para 
poder funcionar.

* Desconto aplicado nas duas ou mais inscrições caso sejam concluídas no 
mesmo dia. Caso sejam concluídas em dias diferentes, será aplicado somente 
na segunda inscrição. 
O desconto é sempre aplicado após confirmação por parte dos serviços.



QUE SEMANAS
VAIS ESCOLHER?

PÁSCOA

         1ª Semana - 8 a 12 de abril de 2019;

         2ª Semana - 15 a 18 de abril de 2019.

VERÃO

         1ª Semana - 24 a 28 de junho de 2019;

         2ª Semana - 1 a 5 de julho de 2019;

         3ª Semana - 8 a 12 de julho de 2019;

         4ª Semana - 15 a 19 de julho de 2019;

         5ª Semana - 22 a 26 de julho de 2019;

         6ª Semana - 29 de julho a 2 de agosto de 2019;

         7ª Semana - 5 a 9 de agosto de 2019;

         8ª Semana - 12 a 16 de agosto de 2019.

São estas atividades que fazem do Benfica o Maior
Clube do Mundo. Porque há mais Benfica para conhecer, 
inscreve-te já e passa umas férias com o teu clube do coração.

FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME

NOME DO ENCARREGADO

ASSINATURA

CONTACTO DE URGÊNCIA

MORADA

E-MAIL

CÓDIGO POSTAL

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO

DATA DE NASCIMENTO

NÚMERO DE SÓCIO

NÚMERO DE CONTRIBUINTE



BENFICA
ESCOLAS DE FUTEBOL

Secretaria da Escola de Futebol
Estádio do Sport Lisboa e Benfica,
Loja do Sócio
Av. Eusébio da Silva Ferreira,
1500-313 LISBOA, PORTUGAL

Linha Benfica
707 200 100 (Todos os dias das 9h às 20h)

escoladefutebol@slbenfica.pt
www.slbenfica.pt/campo-ferias
facebook.com/SportLisboaBenficaFormacao
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