III Gala do Desporto do IPLeiria - 2006
O Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria) realizou, no dia 7 de Junho, a 3.ª edição da Gala do
Desporto que teve como objetivo distinguir os alunos/atletas e técnicos do IPLeiria que se
destacaram nas diversas modalidades. É um gesto de reconhecimento público, pela
importância atribuída à prática desportiva e pelos resultados positivos e meritórios alcançados
durante o ano letivo de 2005/2006.
O IPL conseguiu, mais uma vez, a participação regular em atividades desportivas, conquistando
quatro títulos nacionais. Os alunos/atletas do IPLeiria foram Campeões Nacionais na
modalidade do Atletismo, Andebol e Ténis e vão representar Portugal nos Campeonatos
Europeus Universitários em França (andebol feminino) e na Holanda (Ténis).
A Gala do Desporto do IPLeiria – 2006 distinguiu os alunos/atletas do Instituto que estiveram
em competição nas modalidades de Andebol, Basquetebol, Futsal, Voleibol, Ténis e Atletismo.
Foram atribuídos prémios para o Aluno/Atleta do Ano e o Aluno/Atleta Revelação; Prémio
Liderança; Prémio Equipa do Ano; Prémio Treinador do Ano; Prémio Carreira e Prémio
Campeões Nacionais Universitários. Na entrega dos prémios estiveram presentes o Presidente
da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), o Administrador dos Serviços de
Ação Social do IPL e outras entidades representativas do sector do desporto.

Rui Peixoto, aluno do 3.º ano do curso de Engenharia Eletrotécnica, da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão (Leiria) do IPLeiria, e jogador da equipa de futsal do Instituto, foi
convocado pela Seleção Nacional de Futsal para participar no 10.º Campeonato Mundial
Universitário de Futsal, a decorrer em Poznan, Polónia, entre 28 de Agosto e 3 de Setembro.
Na fotografia, Rui Peixoto é o jogador que está ao centro, na fila de baixo.

Retrospetiva do 1.º semestre de 2005/2006
O sector de Desporto do Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria) continua a dar frutos à casa. O
1.º semestre do ano letivo de 2005/2006 está ultrapassado e os resultados foram positivos.
No Andebol Masculino, foram disputados dois torneios de apuramento, onde a equipa do IPL
se encontra no 2.º lugar da classificação da fase final, com 30.5 pontos.
Após o terceiro torneio, a disputar nos dias 1 e 2 de Março, em Braga, as três equipas com
maior pontuação ficarão apuradas para as fases finais, juntando-se aos Campeões de Lisboa,
Porto e aos representantes das ilhas.
Quanto ao Basquetebol Masculino, com apenas um torneio disputado, entre os dois já
decorridos, a equipa já não tem qualquer hipótese de alcançar o apuramento para as fases
finais, visto ocupar a última posição da tabela classificativa. No entanto, o projeto continua,
com esperança de que em 2006/2007, possa apresentar uma formação mais competitiva, com
atletas federados, tal como acontece com as outras equipas em confronto.
Na Futsal Masculino, a equipa ocupa o segundo lugar da zona sul da Liga Universitária de
Futsal (a prova mais emblemática do calendário desportivo do Ensino Superior), com 12
pontos, os mesmo que a formação do Instituto Politécnico de Tomar, com quatro vitórias e
uma derrota.
Na versão Feminina do Futsal, as etapas de qualificação equiparam-se às do Andebol
Masculino, tendo sido já disputados dois torneios de apuramento, onde as meninas do IPLeiria
ocupam o 1.º lugar na classificação da fase nacional, com 45 pontos. Destaque para o facto da
equipa feminina ter sido a primeira formação nacional a alcançar o apuramento matemático
para as Fases Finais.
Tal como acontece no Andebol Masculino, após o terceiro torneio, a decorrer nos dias 14 e 15
de Março, em Guimarães, as três equipas que obtenham maior número de pontos ficarão
apuradas para as fases finais, onde se encontrarão com as Campeãs de Lisboa, Porto e as
representantes das ilhas.
Com os torneios de apuramento disputados, a equipa de Voleibol Feminino do Instituto
encontra-se no segundo lugar da classificação nacional, com 25 pontos e excelentes
perspetivas para garantir o apuramento para as fases finais. Após o terceiro torneio, a disputar
entre 20 e 21 de Março, em Braga, as primeiras três equipas com maior pontuação ficam

diretamente apuradas para as fases finais, onde se juntarão às Campeãs de Lisboa, Porto e as
representantes das Ilhas.
Por fim, no Ténis, o Tetracampeão Nacional Universitário (Ricardo Canhão da ESTG) classificouse em 3.º lugar no primeiro torneio disputado em Outubro. Durante o mês de Março terão
lugar outros dois torneios, onde o atleta do IPLeiria procurará classificar-se em lugares que lhe
permitam ficar entre os 16 melhores classificados do ranking nacional e assim poder defender
o título nas fases finais dos Campeonatos Nacionais Universitários, que juntará todas as
modalidades na última semana de Abril.

João Lopes com nova vitória
Depois de se ter sagrado, a 5 de Março, Campeão Nacional Universitário de Atletismo em Pista
Coberta (1500m), em representação do Instituto Politécnico de Leiria, João Lopes, foi o único
representante da Instituição na prova universitária de Corta Mato em Aveiro.
O 52.º classificado do Nacional de cross curto procurava a melhor classificação possível, e
alcançou-a com ao vencer Campeonato Nacional Universitário, com uma vantagem segura de
30 segundos.

Campeões Nacionais Universitários de Atletismo de Pista Coberta 2005/2006
Os atletas João Lopes e Liliana Marta, alunos do Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria), são os
primeiros Campeões Nacionais Universitários de Atletismo de Pista Coberta 2005/2006.
O 1.º lugar no pódio foi alcançado em Espinho, a 5 de Março de 2006 por João Lopes, que
brilhou nos 1500 metros e, pela já consagrada Vice-Campeã Nacional Universitária, Liliana
Marta, no Salto em Altura.
Destaque ainda para Cristine Patrício e Vera Santos, que conquistaram o 3.º lugar nas provas
de Lançamento do Peso e 800 metros, respetivamente.
Com estes resultados a equipa do IPL atinge o 3.º lugar na classificação final por equipas.
Tabela classificativa dos atletas do IPLeiria:
Nome

Prova

Classificação

Cristine Patrício

Lançamento do Peso

3.ª Classificada: 7.89 metros (1.º lançamento)

João Lopes

1500 metros

1.º Classificado: 3:56:96

Liliana Marta

Salto em Altura

1.ª Classificada

Liliana Marta

Salto em Comprimento

4.ª Classificada

Nelson Seabra

1500 metros

14.º Classificado: 4:46:21

Pedro Bispo

Lançamento do Peso

7.º Classificado: 7.15 metros (1.º lançamento)

Telmo Costa

400 metros

5.º Classificado: 0:55:02

Vera Santos

800 metros

6.ª Classificada: 2:41:34

Estafeta masculina (4x200)

6.º Classificada: 1:42:34

Desporto - IPLeiria em competições nacionais

As equipas desportivas do Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria) voltaram a estar presentes
em competições nacionais.
No Andebol, ambas as equipas estarão presentes nas Fases Finais dos Campeonatos Nacionais
Universitários 2006 (CNU’s). Se nos masculinos os alunos do IPL garantiram o apuramento, ao
terminarem em terceiro lugar no III Torneio de Apuramento, as meninas venceram, sem
dificuldades, o II OPEN de Apuramento, que decorreu nos dias 22 e 23 de Março, em Braga,
colocando-se no primeiro lugar da Zona Nacional de Apuramento.
Quanto ao Futsal Feminino, também as alunas do IPLeiria garantiram presença nas Fases Finais
dos CNU’s 06. Tal como o Andebol Feminino, também esta equipa terminou em primeiro lugar
no ranking nacional de apuramento.
No Voleibol, ambas as equipas alcançaram o 3.º lugar no III Torneio de Apuramento, que
decorreu nos dias 20 e 21 de Março, na cidade de Braga, no entanto, apenas a equipa feminina
conseguiu a passagem para as Fases Finais.
No Ténis, o Campeão em título e aluno do IPLeiria, Ricardo Canhão, chegou à final do 2.º
Torneio e está cada vez mais próximo de assegurar um lugar na Fase Final. Meta que está
ainda nos objetivos desportivos dos alunos João Rodrigues e Olga Alfaiate.
As Fases Finais das modalidades coletivas (excetuando o Andebol feminino) contam com a
presença dos três primeiros classificados da Zona Nacional de Apuramento, juntando-se ainda
ao grupo as equipas vencedoras dos Campeonatos Regionais de Lisboa e Porto, a Universidade
da Madeira, a Universidade dos Açores e ainda a representante da casa (a definir).
No Futsal Masculino, os alunos do Instituto realizaram, no mês de Março, quatro jogos da Liga
Universitária de Futsal. No dia 2 de Março empataram a cinco bolas com a Universidade de
Lisboa, mas a 10 de Março, na capital, esforçaram-se e venceram por 0 – 6. No dia 15 de
Março receberam e venceram por 3 – 2 a Universidade de Coimbra, e finalmente no dia 23
deslocaram-se à Covilhã, sendo derrotados por 6 – 5. A equipa ocupa neste momento o 2.º
lugar da Zona Sul da Liga Universitária de Futsal.

