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ASSUNTO: TAÇA DE PORTUGAL DE BOCCIA SÉNIOR, INDIVIDUAL – Jogos Santa 
Casa 

 
Ex.mos Senhores, 

 

A PCAND em parceria com a Câmara Municipal de São João da Madeira e da Associação 

Cultural e Recreativa É Bom Viver, vai levar a efeito a Taça de Portugal Boccia Sénior, 

Individual, com o apoio dos Jogos Santa Casa. 

A sua realização terá lugar no dia 26 de Maio de 2022, no Pavilhão Desportivo das Travessas 

em S. João da Madeira (Zona Industrial das Travessas 3700 S. João da Madeira). 

 

A Taça de Portugal é uma prova aberta, onde poderão participar as Instituições/Clubes 

que desejarem inscrever os seus atletas, no entanto, existem critérios de admissão, que 

devem ser consultados no Capítulo IV do Regulamento de Boccia Sénior 2021/2022. 

 

PRAZOS DE INSCRIÇÃO 

• A plataforma está aberta para inscrições até ao dia 13 de Maio de 2022 (inclusive). 

• Alertamos que as inscrições terão de ser feitas impreterivelmente até este dia, sendo que, 

após esta data, não serão aceites novas inscrições, nos termos do regulamento da 

modalidade.  

• As Instituições/Clubes que NÃO estão inscritas na plataforma, devem enviar o 

ficheiro em formato Excel com o nome dos atletas que pretendem inscrever (e 

data de nascimento), por ordem de preferência. 

PARTICIPAÇÃO & FALTAS DE COMPETÊNCIA 

▪ Após o término do prazo de inscrição, caso tenham conhecimento de previsível falta de 

comparência de algum jogador, a mesma deverá comunicada via e-mail à PCAND, de 

acordo com o estipulado no Regulamento de Boccia Sénior 2021 – 2022. 

▪ Em caso de indisponibilidade do clube/instituição de participar na competição, 

agradecemos que nos informem o quanto antes, para que possamos agilizar as alterações 

logísticas daí decorrentes.  
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TAXA DE INSCRIÇÃO 

A competição tem uma a taxa de inscrição por praticante/prova de 3,00€, que deve ser 

paga por transferência bancária, após a seleção dos jogadores, a informar pela PCAND. 

Deverão enviar por e-mail o respetivo comprovativo de pagamento, com indicação do nome da 

instituição e da pessoa que fez a transferência.  

NOTA: as Instituições/Clubes que participem pela primeira vez ficam isentas das taxas de 

inscrição. Consultar o capítulo IV do Regulamento de Boccia Sénior, disponível no site da 

PCAND. 

 

ARBITRAGEM DA PROVA 

A PCAND agradece a colaboração dos Clubes e Instituições no que se refere à disponibilização 

de elementos para assegurar a Arbitragem nas Competições de Boccia Sénior. 

Assim, e como habitualmente, solicitamos aos clubes/instituições que nos informem, até ao dia 

17 de Maio, via e-mail, para desportos@pcand.pt, o número de elementos que têm disponíveis 

e habilitados para a arbitragem na prova. 

PARTICIPAÇÃO – limitada a 64 vagas no total. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

HORÁRIO PROVISÓRIO:  

• Dia 25 de Maio, entre as 09h30 e as 17h00.     

ALIMENTAÇÃO:  

É da responsabilidade das Instituições participantes. Seguirá em anexo uma lista de restaurantes 

próximos do pavilhão, gentilmente cedida pelo município. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

A Direção da PCAND 
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