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COMUNICADO TÉCNICO Nº   059  / 2018-2019 / Boccia Sénior 15  2019-05-28 

 

ASSUNTO: TAÇA DE PORTUGAL BOCCIA SÉNIOR, EQUIPAS 

 
 
Ex. mos Senhores, 
 
A PCAND, com a colaboração da Câmara Municipal de Gondomar vai levar a efeito a Taça de 
Portugal de Boccia Sénior, Equipas. 
 
A sua realização terá lugar no dia 26 Junho 2019, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, (Av. 
Multiusos, 4420-015 Gondomar). 
 
Na Taça de Portugal poderão participar as Instituições que desejarem inscrever as suas 
equipas, no entanto, existem critérios de admissão, que devem ser consultados no ponto 
10 do regulamento de boccia sénior, que segue em anexo. 
 

A plataforma está aberta para inscrições até ao dia 11 de Junho 2019 (inclusive) 
 

As Instituições que não estão inscritas na plataforma e desejem participar, devem enviar 
um ficheiro em Excel com as equipas que pretendem inscrever, por ordem de preferência. 
 
 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. Caso algum atleta não possa participar na prova, deverão avisar, assim que 
possível, a falta de comparência.  
 
As Instituições devem pagar a taxa de inscrição por praticante/prova, 2€, APÓS o 
lançamento da lista de jogadores sair no dia 12 de Junho, e então enviar por e-mail o 
respectivo comprovativo com indicação do nome da instituição e da pessoa que fez a 
transferência. No caso de novas Instituições deverão indicar os dados para a emissão da 
fatura. 
 
Solicitamos aos clubes/instituições que nos informem, até ao dia 11 de Junho, via e-mail 
para pcand.boccia@gmail.com, o número de elementos que têm disponíveis e habilitados 
para a arbitragem na prova. 
 
 
INFORMAÇÕES GERAIS 
 

HORÁRIO PROVISÓRIO: Dia 26, entre as 10h00 às 17h30 
                                            
ALIMENTAÇÃO: da responsabilidade das instituições. 
Posteriormente enviaremos locais onde poderão reservar as refeições, caso pretendam. 
 
 

Com os melhores cumprimentos 
A Direcção 
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