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SENIORES MASCULINOS 
       

      II DIVISÃO 
 

  1ª FASE . 
 

 Equipas participantes: Participam nesta fase 12 equipas do continente distribuídas em duas séries 
de 6 equipas e agrupadas por aproximação geográfica. 

 
 Forma de disputa: As 6 equipas de cada zona, Norte e Sul jogando todas contra todas a duas voltas. 

 
As equipas classificadas em 1º, 2º e 3º lugares de cada série, 
Passam para a 2ª fase – Primeiros. 
As restantes equipas de cada série jogam na 2ª fase a série – Últimos. 

 
As equipas das regiões autónomas dos Açores e Madeira, disputam a Zona Açores e Madeira 
respectivamente, para apuramento do representante de cada região que jogará a 3ª fase – 
apuramento do campeão nacional. 

 
Nota: A titulo excepcional, nas épocas de 2014/15 e 2015/16 o clube representante da região autónoma da Madeira 
participará no continente, integrado na zona sul, desde a 1ª fase. 
Assim e por essa razão e durante as mesmas épocas, a zona sul será constituída por 6 equipas e a zona norte por 
7 equipas. 

 

  2ª FASE:  CONTINENTAL . 
 

     SÉRIE DOS PRIMEIROS 
 

  Participantes: as 3 primeiras classificadas da zona sul e da zona norte. 
 

  Forma  de  disputa:  as equipas jogam  todas  contra  todas  a  2  voltas  e  o  1º  classificado 
disputará o título de Campeão Nacional. 

 

 

     SÉRIE DOS ÚLTIMOS 
 

  Participantes: as equipas classificadas a partir do 4º lugar de cada série (norte e sul). 
 

  Forma de disputa: as equipas jogam todas contra todas a 2 voltas, sendo que o último 
classificado descerá de divisão. 

 
Nota: 
1- Caso o campeão nacional da II Divisão seja uma das equipas das regiões autónomas, descem de divisão os 2 
últimos classificados, se a equipa que desce da I Divisão for do continente. 
2- Se o último classificado da I Divisão for uma equipa das regiões autónomas, o último classificado da II Divisão não 

descerá. 
 

 

  3ª FASE:  NACIONAL . 
 

  Participantes: 1º classificado da série dos primeiros da 2ª fase do Continente (campeão continental) 
e o vencedor dos jogos entre o representante da zona Açores e o da zona Madeira.(Campeão das 
Regiões Autónomas). 

 
  Forma de disputa: O vencedor Continental e o vencedor das Regiões Autónomas disputarão a 2 

voltas o título de Campeão Nacional. 
 
Nota: Atendendo a que nas épocas 2014/2015 e 2015/2016, o representante da Madeira está integrado, excepcionalmente, 
na zona sul do Continente, o título de Campeão Nacional será disputado entre o Campeão Continental e o representante da 
região Autónoma dos Açores. 


