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COMUNICADO Nº 01 de 2017/2018 

 

    I –  CAMPEONATO NACIONAL DA 2ª DIVISÃO FEMININA 2017/2018 

 
 

 

    I – CAMPEONATO NACIONAL DA 2ª DIVISÃO FEMININA 2017/2018  
    

 
Foram recepcionados 12 pedidos de equipas para participar na Série Continental e Açores do Campeonato 
Nacional da 2ª Divisão Feminina.   
 
Embora o Regulamento de Competições Desportivas no seu artigo 1.1.6.2 referente à “II Divisão – Seniores 
Femininos” clarifique que … “A 1ª Fase será constituída por um máximo de 20 (vinte) equipas, distribuídas por 
2 (duas) Séries - Série Continental/Açores e Série Madeira, num máximo de 10 (dez) equipas em cada Série” 
…, tem a FPTM adaptado anualmente e desde a época 2013/2014 o modelo competitivo da prova, e o 
respectivo regulamento, de modo a permitir a participação de todas as equipas que o tem desejado, 
motivando assim o aparecimento de novos clubes e novos atletas femininos. 
 
Este procedimento permitiu que o numero de equipas que participam nesta competição triplicasse desde a 
época de 2013/2014, atingindo hoje um numero record de 21 equipas que desejam participar no Campeonato 
Nacional da 2ª Divisão Feminina, sendo que 9 são da Ilha da Madeira. 
 
Assim, e pelos pressupostos acima indicados, a direção da FPTM irá iniciar hoje mesmo, um pequeno período 
de análise para reformular o modelo competitivo da 2ª Divisão Nacional Feminina para a época desportiva 
2017/2018, bem como o respetivo regulamento que a suporta.  
 
Estas alterações deverão ser discutidas e aprovadas em reunião de direção da FPTM, prevista para os 
primeiros dias de setembro, após a qual deverá ser marcado o sorteio e anunciado a calendário.   

 
 Lisboa, 18 de Agosto de 2017  
                                            O Presidente da FPTM   
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