
Parcerias a estabelecer 
com o Clube

The British School of Lisbon



Sinergias

A British School of Lisbon é a escola internacional de referência para a 
nova onda de expatriados que têm escolhido Lisboa como a sua nova 
casa.

Esta comunidade estudantil e os seus respetivos agregados familiares 
proporcionarão ao C. F. “Os Belenenses” uma oportunidade ímpar 
para alargar a sua base de adeptos e simpatizantes e expandir a sua 
marca.

Desde a sua abertura em Lisboa, a BSL tem 
vindo a formar uma comunidade educativa 
multicultural oriunda de múltiplas geografias.



Sócios BSL
A British School of Lisbon compromete-se a 
tornar todos os seus alunos sócios do C. F. “Os
Belenenses”.

Aquando da sua matricula na BSL, os novos alunos serão automaticamente inscritos

como sócios do clube (caso os respetivos encarregados de educação não optem, por 

escrito, por não o autorizar).

A BSL assume suportar os custos resultantes da quotização de cada aluno inscrito 

consoante as tabelas em vigor e com isenção de jóia.

• Categoria Infantil (menor de 12 anos): gratuito

• Categoria Juvenil (entre os 12 e os 18 anos): € 32.50 por ano



A BSL propõe ainda a criação de uma categoria especial de sócio para os encarregados de 
educação (com isenção de jóia e uma quota de €40 por ano) de forma a potenciar o 
envolvimento da comunidade educativa com o C. F. “Os Belenenses”. Nesse sentido, a British 
School of Lisbon compromete-se a suportar os custos da quotização dos encarregados de 
educação de cada estudante (max. 1 pessoa por família) caso estes não optem, por escrito, 
por não o autorizar.

A admissão dos encarregados de educação enquanto sócios do C. F. “Os Belenenses” 
ocorrerá aquando da matrícula do aluno na BSL. Esta admissão será remetida ao clube em
formato a acordar. Os alunos e respetivos encarregados de educação terão a opção de 
recusar e/ou alterar a sua afiliação com o clube a qualquer momento. 

A BSL sugere ainda que os restantes familiares da comunidade educativa possam beneficiar
de condições especiais no momento de adesão como sócios do clube.

A BSL efetuará os pagamentos das quotas dos alunos e encarregados de educação
trimestralmente. O período de quotização irá de 1 de Agosto a 31 de Julho do ano seguinte.

Sócios BSL



Eventos e Patrocínios
É intenção da British School of Lisbon apoiar e/ou patrocinar 
eventos desportivos organizados pelo C. F. “Os Belenenses” 
que sejam uma mais-valia para ambas as entidades.

A BSL pretende apoiar o envolvimento dos atletas e das atividades desportivas do C.F. 

“Os Belenenses” com a comunidade educativa, pelo que propõe a criação de um 

protocolo de colaboração entre ambas as partes.

Nesse sentido, estas atividades deverão ser definidas num plano elaborado em estrita 

colaboração entre a The British School of Lisbon e o C. F. “Os Belenenses”, pelo que 

sugerimos a realização de uma reunião (a cada período escolar) entre a Direção da BSL

e a Direção do C.F. “Os Belenenses” para a aprovação de um calendário de atividades 

a realizar no período escolar seguinte. 



A British School of Lisbon prevê a atribuição 
de bolsas escolares a atletas com elevado 
mérito académico e desportivo.

Atualmente, a The Schools Trust dedica cerca de 5% das suas 

receitas à atribuição de bolsas de estudo a crianças com mérito 

escolar e dificuldades financeiras. 

Seguindo esta filosofia, a BSL gostaria de alargar este programa 

aos atletas do C. F. “Os Belenenses”, selecionando bolseiros 

através de critérios de mérito desportivo e académico. 

Bolsas de Mérito



Campos de Férias
A British School of Lisbon sugere a organização de campos de 
férias em parceira com o C. F. “Os Belenenses”.

A The Schools Trust tem uma vasta experiência na organização de campos de férias durante as 

pausas letivas dos seus alunos. Atualmente, disponibiliza este tipo de programas nos vários 

estabelecimento de ensino que opera, permitindo o intercâmbio de alunos dentro das várias 

escolas do grupo. 

Para além disso, a BSL prevê a abertura destes programas a elementos exteriores à sua 

comunidade educativa, permitindo que alunos de outras escolas frequentem estas atividades.

Nesse sentido, a BSL gostaria de envolver o C. F. “Os Belenenses” nos campos de férias, de forma 

a criar um programa diferenciador que inclua atividades e eventos desportivos (por exemplo, a 

participação de atletas do C.F. “Os Belenenses” em atividades do campo de férias e a participação 

dos estudantes em eventos desportivos do Clube). 

Além dos alunos beneficiarem da utilização das infraestruturas da Cidade Desportiva do Clube e 

do contacto com atletas de alto rendimento, esta é também uma oportunidade para o C.F “Os 

Belenenses” expandir a sua marca internacionalmente.



É intenção da British School of Lisbon adquirir um ou 
mais camarotes no estádio do C. F. “Os Belenenses,” 
de acordo com os preços em vigor.

Camarote BSL

Desta forma, a BSL pretende fortalecer os laços com o Clube e usar este 
espaço como um local de convívio para a comunidade escolar, parceiros e 
fornecedores.
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