
BOCCIA 

 

O Boccia foi introduzido em Portugal em Maio de 1983, 

durante um curso de desporto para a paralisia cerebral, 

organizado pela Associação Portuguesa de Paralisia 

Cerebral.  

Depois de um grande desenvolvimento, quer a nível 

nacional quer internacional, a modalidade passa a constar 

do programa dos Jogos Paralímpicos. Passam a existir 

competições internacionais importantes, e Portugal teve o 

orgulho e a capacidade de organizar várias dessas provas, 

como Campeonatos do Mundo, Campeonatos da Europa, 

Taças do Mundo e Masters de Boccia.   

Contamos com um grupo de atletas considerados como dos 

melhores do Mundo, e para tal basta verificar o número 

espantoso de medalhas e posições de topo que alcançaram 

nas várias provas internacionais.  

A este fato não é alheio o desenvolvimento e a formação de 

recursos humanos realizado no nosso país, assegurando 

uma divulgação do Boccia e a transmissão de conteúdos e 

de competências. 

Também na arbitragem a modalidade sofreu um grande 

desenvolvimento, e será sempre numa perspectiva de 

qualidade e quantidade que residirá o fundamento e 

continuidade de formações deste âmbito nacional. 

 

 

 

 

Curso de Árbitros de Boccia Nível II 

 

Formadores: Paralisia Cerebral - Associação 

Nacional de Desporto (PC-AND) 

▪ Profª Maria Helena Bastos 

▪ A designar 

Data: 9 e 10 de Maio de 2017 

Local: Faculdade de Desporto da Universidade 

de Coimbra 

 

Vagas Limitadas 

Máximo 25 Pessoas 

   
 

Objectivo do Curso: 

Formação de Árbitros de Boccia, nas Zonas 

Centro e Sul, para que possam dar resposta às 

diferentes competições desta Modalidade. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Informações Importantes: 

 

▪ Os candidatos devem estudar as regras antes da 

formação (facultadas pela organização por e-mail) 

▪  A avaliação do curso consta de uma avaliação 

teórico-prática que inclui uma prova escrita e a 

participação em pelo menos três campeonatos de 

Boccia, como árbitro 

▪ A entrega dos certificados será efectuada a quem 

tiver aproveitamento na avaliação teórica e após a 

participação nos campeonatos de forma 

satisfatória 

 

Destinatários: 

Todos aqueles que desejem envolver-se na 

arbitragem de Boccia, nomeadamente: 

• Técnicos de Educação, Saúde e Desporto 

• Colaboradores de Associados 

• Estudantes 

• Voluntários 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

9 e 10 de Maio 2017 
 

 

Curso de Árbitros 

de Boccia – Nível II 
 
 

Formação acreditada no âmbito do processo 

de Formação Contínua para treinadores de 

Boccia e de Desporto Adaptado 

 

 

 

 

 

PCAND – Paralisia Cerebral 

          Associação Nacional de Desporto 

 

FCDEF – Faculdade de Ciências do Desporto e de 

Educação Física da Universidade de Coimbra 
 

 
Limite de inscrição até 05/05/2017 

 

Programa Horário 

 

Dias Horários Sessão 

Dia 9 de Maio 

(Terça-Feira) 

9. 30H às 13h00 

Teórica/Prática 

14h30 às 18h30 

Dia 10 de Maio  

(Quarta-Feira) 

9. 30H às 13h00 Prática 

Almoço 

14.30H às 15h30 Avaliação 

As refeições são da responsabilidade dos participantes 

 

 

Enviar as Inscrições para: 

PCAND – Paralisia Cerebral, Associação 

Nacional de Desporto 

 

   pcand.boccia@gmail.com 

 

Para mais informações, é favor, contactar: 

 
 
  239 780 436/ 969 661 488 – PCAND 

 
 
 

Sem taxa de inscrição 

 

 

 

 

 

  Organização  

 

 
 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                   Coimbra 
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