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COMUNICADO Nº 14 de 2013/2014 

 

 

2ª Divisão Honra Masculina e 2 ª Divisão Nacional Masculina 
 
 
 

Exmos/as. Senhores/as, 

 

Terminado no dia 18 de Junho o prazo para que os 61 clubes com direito desportivo adquirido 

confirmassem a intensão de participar na nova competição denominada 2ª Divisão de Honra e no novo 

formato da 2ª Divisão, vimos informar que os clubes ARC Ponte Nova, CP Oliveirinha “B”e GD Pic Nic, 

todos englobados na Zona Sul da 2ª Divisão de Honra, não confirmaram a sua participação na nova 

competição/divisão e que o CTM Mirandela “B”, englobado na Zona Norte da 2ª Divisão, informou que 

não se inscreveria nesta competição. 

 

Este nível de adesão dos clubes levou a direção da FPTM a concluir que o novo modelo competitivo 

é válido e deve ser implementado já na próxima época e iniciou de imediato o processo de 

preenchimento das três vagas que se abriram na Zona Sul da nova 2ª Divisão de Honra. 

 

Assim, e considerando que o 4º classificado da zona 4 (ADRC Ega) estava integrado na listagem inicial 

de clubes com direito a participar na 2ª Divisão de Honra, por via da subida à 1ª divisão do AATMRC 

(1º classificado dessa série), a FPTM convidou os 4ºs classificados das Séries 5 e 6, as séries mais a 

Sul, respetivamente os clubes Top Spin e CP Serpa, para preenchimento das vagas existentes, tendo 

os mesmos confirmado a sua participação na nova competição. 
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Para ocupar a 10ª vaga da Zona Sul da 2ª Divisão de Honra, foram convidados a participar numa 

liguilha, cujo vencedor ocuparia a vaga existente, os 5ªs classificados das séries 4, 5 e 6, novamente 

as zonas mais a Sul, respetivamente o CCR Currelos, o U Sebastianense FC e a Academia 8 de 

Janeiro, sendo que somente o CCR Currelos informou que não pretendia participar na mesma. 

 

Ficou assim definido que um encontro entre o U Sebastianense FC e a Academia 8 de Janeiro definirá 

quem será o 10º clube a participar na Zona Sul da nova 2ª Divisão de Honra. Este encontro irá disputar-

se no próximo Domingo, dia 29 de Junho, pelas 15h00 na sala de ténis de mesa do Pavilhão do FC 

Torrense, por acordo e aceitação de ambos os clubes. 

 

Em breve, após homologação da Fase de Qualificação Nacional Zona Norte e Zona Sul,  informaremos 

quais os clubes com direito desportivo para participar na 2ª Divisão Nacional Masculina, e qual a 

constituição das quatro zonas. 

 

Aproveitamos para informar que o sorteio do novo Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Honra será 

efetuado no próximo dia 2 de Julho, às 18h00, em simultâneo com o sorteio do Campeonato Nacional 

da 1ª Divisão. Em anexo enviamos a listagem dos clubes que irão competir na 1ª Divisão Nacional e 

na 2ª Divisão de Honra. 

A direção da FPTM agradece a todos os clubes e associações a participação nesta tomada de decisão 

e reitera o seu compromisso com o contínuo desenvolvimento e crescimento do ténis de mesa de 

Portugal. 

 

Melhores saudações mesa tenistas, 

 

Lisboa, 24 de junho de 2014  

O Presidente da FPTM 
 
 
 

(Pedro Miguel Moura) 


