
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para conhecimento geral, a seguir se informa: 

 

LIGA BETCLIC MASCULINA 2021/2022 
REFORMULAÇÃO 

 

 

Os clubes que disputam a Liga Betclic têm sido muito afetados por surtos de covid-19, que já obrigaram ao 

adiamento de alguns jogos da referida competição. 

 

Além disso, os 2 clubes que ainda se encontram a participar na FIBA Europe Cup (SL Benfica e Sporting 

CP) têm tido jogos adiados nessa Competição Europeia, sendo que essas remarcações colidem igualmente 

com o normal desenrolar da competição nacional (Liga Betclic e Taça de Portugal). 

 

De referir ainda, que a Seleção Nacional tem jogos de apuramento para o Campeonato do Mundo 2023 

agendados para o final da época, que não permitem que a Liga Betclic se prolongue para lá do que se 

encontra calendarizado. 

 

A acrescentar ao mencionado nos parágrafos anteriores, a situação da covid-19, nomeadamente o eventual 

surgimento de novos surtos nas equipas, não está ainda afastado, tendo em conta o nº elevado de casos 

diários existentes no nosso país. 

 

Posto isto, a Federação Portuguesa de Basquetebol decidiu reformular a 2ª fase da competição e do playoff 

da Liga Betclic, assim como a Final da Taça de Portugal, libertando assim datas que nos parecem ser 

suficientes para finalizar a Liga Betclic, mantendo a competitividade da prova. 
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Recalendarização da 1ª Fase da Liga Betclic 

 

• A 21ª jornada passará a ser disputada nos dias 12/13 de março. 

• A 22ª jornada passará a ser disputada nos dias 26/27 de março. 

• Os jogos que se encontram em atraso ficam marcados para as seguintes datas de 

recuperação (R): 

R 1 – 18/19 de fevereiro 

Jogo 671 – Imortal BC x Vitória SC 

Jogo 679 – SC Lusitânia x CAB Madeira 

R 2 – 5/6 de março 

Jogo 660 – Imortal BC x Illiabum Clube 

Jogo 678 – Vitória SC x UD Oliveirense 

Jogo 681 – SL Benfica x FC Porto 

Jogo 2265 – CAB Madeira x Sporting CP – Taça de Portugal 

R 3 – 19/20 de março 

Jogo 655 – SL Benfica x Imortal BC 

Jogo 685 – Sporting CP x SC Lusitânia 

Jogo 686 – FC Porto x Illiabum Clube 

R 4 – 23 de março 

Jogo 674 – Sporting CP x SL Benfica 

 

 

Reformulação da 2ª Fase da Liga Betclic 

 

Na 2ª fase da Liga Betclic os clubes serão divididos em 3 grupos de 4 equipas, pela ordem da 

classificação da 1ª fase, realizando-se assim apenas 6 jornadas, ao invés das 10 que estavam 

previstas. Esta alteração permite libertar 4 datas. 

 

Esta reformulação não afeta o que está definido para o acesso aos playoff, nem para as 

descidas de divisão: 

• No final desta fase os 8 primeiros classificados disputarão o playoff; 

• No final desta fase o 12º classificado descerá à Proliga. 

• No final desta fase o 10º e 11º classificados disputarão o playout a 5 jogos. 



 

Reformulação do Playoff da Liga Betclic 

 
Os Quartos de Final do Playoff serão disputados em apenas 3 jogos, libertando assim as datas 

dos 4º e 5º jogos. 

• 1º jogo em casa do melhor classificado; 

• 2º jogo em casa do pior classificado; 

• 3º jogo em casa do melhor classificado. 

 

 

Reformulação da Final da Taça de Portugal 

 

A final da Taça de Portugal nesta época 2021/2022, será disputada com 8 equipas, nos dias 6, 7 

e 8 de maio, libertando assim a data dos quartos de final, que estava agendada para 23 de 

março. 

 

 
 
 
 
Lisboa, 1 de fevereiro de 2022 
 
         A DIREÇÃO 


