Futsal masculino: IPLeiria soma vitórias
Na difícil deslocação à cidade da Covilhã, a equipa do IPLeiria recuperou de uma desvantagem
de 3-0 para alcançar o empate a 2 minutos do final do encontro. Durante o jogo frente à
Universidade da Beira Interior, a equipa leiriense teve alguns momentos menos favoráveis,
que se revelaram fatais e confirmaram a superioridade da equipa anfitriã.

Equipa de Voleibol masculino mais determinada
A equipa de Voleibol masculino apresentou-se em campo mais determinada, tendo uma
melhor prestação que nos jogos anteriores, não lhe garantindo, no entanto, a vitória. A equipa
leiriense viu-se derrotada pela Universidade do Algarve e pela Universidade da Beira Interior e
registou uma vitória frente à equipa conimbricense.

Andebol masculino: a um passo da fase final
A equipa de Andebol masculino do IPLeiria está a um passo da Fase Final. Para garantir um
lugar, pelo 3.º ano consecutivo, no grupo das equipas do Ensino Superior que disputarão o
Título Nacional Universitário na Final, bastará marcar presença no III Torneio, a disputar na
Covilhã em Março de 2008.

Voleibol feminino: IPLeiria conquista segundo lugar
A equipa de Voleibol Feminino do IPLeiria voltou a conquistar o segundo lugar no Torneio de
Apuramento. No Torneio disputado a 10 e 11 de Dezembro de 2007, na cidade de Coimbra, o
IPLeiria foi batido apenas pela equipa da casa. Pelo caminho ficaram a Escola Superior de
Gestão de Santarém e a Universidade de Aveiro. Com este resultado, as portas das Fases Finais
estão abertas para a equipa do IPLeiria.

Futsal masculino: Leiria dá o pontapé de saída
O pontapé de saída da VI Edição da Liga Universitária de Futsal (LUF) foi dado em Leiria. Os
anfitriões da última edição da Final Four da LUF e Vice-campeões em título receberam os
homólogos de Coimbra e venceram por 3-2. Na primeira parte do jogo o domínio pertenceu
aos atletas do IPLeiria. Contudo os esforços esbarravam no guarda-redes da equipa
Conimbricense, um dos melhores em campo. O IPC procurava responder em rápidos contraataques, mas sem sucesso. Ao intervalo havia a registar apenas um nulo.
Na segunda parte, a toada do jogo manteve-se: O IPLeiria continuava com um fluxo de jogo
muito intenso e o IPC apostava no contra ataque. Foi num desses contra ataques, decorrido
aos 12 minutos da segunda parte, que David Anacleto colocou o IPC em vantagem ao efetuar
um remate certeiro à saída do guarda-redes do IPLeiria, Filipe Marques. O IPLeiria manteve um
ritmo de jogo elevado, rodando os atletas que tinha no banco. A 4 minutos do final do jogo e
depois de o IPLeiria ter lançado 2 bolas ao ferro da baliza adversária, o IPC voltava a marcar,
por intermédio de João Teixeira. Com pouco tempo para jogar, Tó Coelho, treinador do
IPLeiria, apostou tudo por tudo, colocando um jogador de campo como guarda-redes
avançado. À entrada para o penúltimo minuto, e quando tudo parecia perdido para a equipa
leiriense, Hélder Lemos finaliza da melhor forma uma jogada de bom entendimento. O aluno
de Solicitadoria viria a ser o “herói” da partida marcando mais dois golos, dando desta forma a
vitória ao IPLeiria, com o último golo a ser alcançado a 30 segundos do final da partida.

I Torneio de Apuramento de Basquetebol Masculino
Três derrotas e uma vitória foi o saldo apurado neste Torneio. A vitória deu-se frente à Escola
Superior de Tecnologia de Viseu.

Basquetebol Feminino do IPLeiria volta à competição
Oportunidade para o Basquetebol Feminino do IPLeiria voltar à competição, 3 anos depois da
sua última prestação a este nível. Nos 3 jogos disputados, a equipa do IPLeiria revelou-se
lutadora, aproveitando estes jogos para adquirir experiência de competição, tendo em conta
que nenhuma das atletas é federada nesta modalidade.

Andebol masculino: quatro equipas procuram o melhor resultado
O IPLeiria apresentou-se em campo com uma equipa constituída por estudantes finalistas e
estudantes que estão pela primeira vez no Instituto. O saldo da participação desta equipa no I
Torneio de Apuramento na modalidade, no final de três jogos disputados, traduz-se em uma
vitória, um empate e uma derrota. A derrota deu-se frente à equipa da Universidade do
Minho, bicampeã nacional e bi vice-campeã Europeia Universitária, naquele que foi
considerado o melhor jogo do torneio com ambas as equipas a procurarem a vitória. A vitória
deu-se frente à Universidade de Aveiro e o empate frente à Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Minho.

Futebol 11: IPLeiria defronta a UM
A equipa do IPLeiria começou da melhor forma a conquista do Título Nacional Universitário.
Inserido no Grupo 2, tendo como adversários a equipa da Universidade do Minho e a da
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o IPLeiria disputou e venceu as 4 partidas.
Marcou 9 golos e sofreu apenas 2, ambos apontados pela Universidade do Minho. A equipa
leiriense venceu transmontanos e minhotos na fase de grupos. O IPLeiria e a UM avançavam
assim para as meias-finais. Nas meias-finais, o IPLeiria defrontou a Universidade do Algarve,
que não ripostou os 3 golos marcados pelo Instituto.
Na outra meia-final, a Universidade do Minho vencia a Escola Superior de Tecnologia de Viseu.
Frente a frente na final, estiveram as duas melhores equipas no torneio: IPLeiria e UM. Em dois
anos, este seria o quarto confronto entre estas duas equipas, com mais um saldo positivo para
o IPLeiria, com 2 vitórias e 1 empate (4 golos marcados e 2 sofridos). Com um jogo muito
disputado a meio campo e sob fortes chuvas, o trabalho do meio campo leiriense foi
determinante, tendo sido esta a chave da vitória. No final, vitória por 2-1 e mais uma etapa
conquistada para a fase final 2008.

I Torneio de Apuramento de Voleibol Masculino
O IPLeiria apresentou uma equipa renovada. A liderança dos sets que por diversas vezes se
manteve, em ambos os jogos que disputou, revelou-se insuficiente para a vitória.

Equipa de Voleibol feminino do IPLeiria conquista segundo lugar
A equipa de Voleibol Feminino do IPLeiria conquistou o segundo lugar no I Torneio de
Apuramento. A final decorreu entre a equipa do IPLeiria e a da Universidade do Minho. Esta
última apresentou uma equipa forte, constituída por jogadoras do Sporting de Braga (1.ª
divisão), permitindo-lhe conquistar um merecido primeiro lugar.

IPLeiria organiza Torneio de Futsal Feminino
A cidade de Leiria acolheu o I Torneio de Apuramento de Futsal Feminino, organizado pelo
Instituto Politécnico de Leiria. A Instituição anfitriã apresentou uma equipa renovada, em que,
das 12 atletas convocadas, seis são estudantes do primeiro ano. A equipa do IPLeiria alcançou
dois empates, 0-0 frente à Universidade do Minho e 1-1, frente à Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro. A equipa da Universidade da Beira Interior foi a que teve melhor
prestação, vencendo todos os jogos disputados, arrecadando assim a vitória neste primeiro
torneio de apuramento.

