
I OPEN de Andebol Feminino 

Decorreu, nos dias 6 e 7 de Dezembro, o I OPEN de Andebol Feminino na cidade de Aveiro. A 

equipa do IPL, vice-campeã em 2003/2004 e campeã em 2002/2003 começou de forma 

discreta, mas sem comprometer o apuramento para a fase final, terminando este OPEN no 4.º 

lugar, bastando repetir o lugar no II e último OPEN para garantir o Apuramento. 

 

 

  



IPL vs Universidade de Lisboa 

No dia 2 de Dezembro, a equipa masculina de Futsal do IPL deslocou-se a Lisboa, onde 

defrontou a equipa da Universidade de Lisboa. Vitória por 3-2 num jogo fácil com um último 

minuto muito difícil e que custou 2 golos à equipa do Instituto Politécnico de Leiria. Recorde-se 

que na época passada perdemos os dois jogos disputados com a equipa lisboeta. 

No dia 9 de Dezembro, a equipa deslocou-se à cidade gelada da Covilhã onde foi empatar a 5 

bolas. Resultado igualmente positivo se atendermos ao facto de no ano anterior termos 

averbado duas derrotas nos dois jogos disputados com a equipa da Universidade da Beira 

Interior. 

 

  



Universidade Técnica de Lisboa vs IPL 

Decorreu no dia 17 de Novembro, Universidade Técnica de Lisboa - polo da Ajuda, o jogo entre 

as equipas da Universidade Técnica de Lisboa (UTL) e do Instituto Politécnico de Leiria (IPL). 

O jogo marcado para as 21h30 começou apenas às 22h00 por atraso da equipa da casa. 

Alinharam de início pelo IPL: 

20 - Figueiras (GR) 8 - Hélio 13 – Fumo 14 - Cláudio 15 - André 

A equipa do IPL, que nos encontros da época passada com esta mesma constituição havia 

saído derrotada (5-7 e 5-1), entrou em campo querendo mostrar que está mais "adulta" e 

bastante mais entrosada. Mas muitas vezes o querer não é tudo e algum nervosismo levou a 

que sofrêssemos um golo no 1.º minuto. 

Atuando defensivamente num 2-2 para fazer frente ao 4-0 atacante do adversário, que saía 

muito rápido para o ataque, o IPL começou a recuperar muitas bolas e foi num desses roubos 

de bolo que teve início a jogada que viria a dar o golo do empate: Renato rouba a bola a meio 

campo, progride em direção à baliza adversária, cruza para a entrada da área onde em esforço 

aparece André a marcar o primeiro da noite para o IPL. Até ao final da 1.ª parte, o IPL dominou 

por completo, acabando em cima do adversário que não demonstrava argumentos para suster 

a avalancha de ataque do IPL. 

Na 2.ª parte alinharam de início pelo IPL: 

1 - Jorge (GR) 7 - Nuno 9 - Fábio 14 - Cláudio 15 - André 

Até ao 7.º minuto, o domínio continuou a pertencer ao IPL que mantinha o seu jogo num ritmo 

elevado e com um caudal atacante muito bom, mas o jogar muito avançado por vezes provoca 

dissabores e numa perda de bola a meio campo, a UTL colocar-se-ia em vantagem. Estavam 

decorridos 7 minutos. Dois minutos e meio depois, o IPL volta a sofrer novo golo quando 

procurava o empate. 

Foi então que Delfino Faria fez avançar o guarda-redes JORGE, ficando a jogar com 5 jogadores 

no ataque e o risco viria a dar os seus proveitos. Aos 16 minutos, Marco viria a faturar após 

uma excelente jogada de envolvimento entre todos os jogadores, com Fumo a rematar forte 

ao 2.º poste e Marco a aparecer e a fazer a emenda vitoriosa. Dois minutos depois, Renato, em 

esforço, marca, após o remate de Fábio ser desviado para a entrada da área. Estava feito o 

empate. 

Até ao final, ambas as equipas tiveram oportunidades de se adiantar no marcador, no entanto, 

sem sucesso. 

RESULTADO FINAL: 3-3 



O próximo jogo será no dia 25 de Novembro, no Pavilhão do Grupo Desportivo e Recreativo 

dos Parceiros. O início está agendado para as 18h. O adversário do IPL será a equipa da 

Associação Académica de Coimbra. 

 


