
CNU Ténis de Mesa Equipas 

A Associação Académica da Universidade do Minho foi mais uma vez a organizadora de uma 

competição Nacional Universitária. 

No dia 12 de dezembro de 2012, mais de 40 atletas em representação de 10 equipas, 

estiveram no Pavilhão Desportivo Universitário do Campus de Gualtar, em Braga, no 

Campeonato Nacional Universitário de Ténis de Mesa, na vertente Equipas.  

No Ténis de Mesa masculino, o Instituto Politécnico de Leiria, representado pelos atletas, Tiago 

Morgado e Henrique Nunes, alcançou o segundo lugar no grupo G, tendo na classificação final 

repartido o 9.º lugar com mais 7 equipas. 

 
Fonte: FADU 

 

  



2.ª Jornada Concentrada de Futsal Masculino - Zona NCS de Apuramento 

Nos dias 05 e 06 de dezembro, Leiria foi a cidade que acolheu a 2.ª Jornada Concentrada de 

Futsal Masculino. 

Numa organização conjunta entre o Instituto Politécnico de Leiria e a FADU, os jogos 

decorreram no Pavilhão de Pousos, num total de 8.  

Nesta 2ª Jornada Concentrada a equipa do IPLeiria continuou a defender a liderança que trazia 

da 1ª. Com jogos bastante difíceis pela frente, a equipa do IPLeiria mostrou sempre empenho 

e um espírito de equipa notório. 

No primeiro jogo venceu a equipa da AAUAv por 0-5 e no segundo jogo defrontou a equipa 

favorita neste Campeonato, a AAUM, com quem acabaria por perder. 

No terceiro jogo defrontou a equipa da AAUTAD, mas por falta de condições do piso do 

pavilhão, não foi possível realizar este jogo. 

A classificação com os jogos das duas primeiras Jornadas realizadas encontra-se da seguinte 

forma: 

1.º IPLeiria; 

2.º AAUM; 

3.º AAC; 

4.º AAUAlg; 

5.º AAUAv; 

6.º AAUE; 

7.º AAUTAD; 

8.º AAG; 

9.º IPV. 

 
Fonte: Setor do Desporto do IPLeiria 



I TA Andebol Feminino 

O I Torneio de Apuramento da Zona NCS de Andebol Feminino disputou-se nos dias 03 e 04 de 

dezembro, na cidade de Vila Real.  

Na competição feminina estiveram presentes quatro equipas que lutaram para conseguir os 

primeiros pontos nesta competição.  

No primeiro jogo, a equipa do IPLeiria, esteve menos bem, ao empatar com a equipa da AAC. 

Contudo, venceram o segundo jogo contra a equipa da AAUAV por 12-18. Não foi um jogo 

fácil, já que esta equipa foi a Campeã Universitária na época de 2011/2012.  

No segundo dia, para o jogo com a AAUE, a equipa do IPLeiria estava com boas expetativas e 

confiante na vitória. 

Venceram por 20-9 a equipa alentejana, conseguindo assim vencer o I Torneio de Apuramento. 

A tabela de apuramento encontra-se da seguinte forma: 

1.º IPLeiria; 

2.º AAUAv; 

3.º AAC; 

4.º AAUE. 

 
Fonte: FADU 

  

  



I TA Andebol Masculino 

O I Torneio de Apuramento da Zona NCS de Andebol Masculino disputou-se nos dias 03 e 04 

de dezembro, na cidade de Vila Real.  

Nesta competição estiveram presentes oito equipas que lutaram para conseguir os primeiros 

pontos. 

Classificaram-se para as meias-finais do torneio, a AAUM, AAUE, AAUTAD e AAUAv, ficando de 

fora as equipas IPLeiria, IPV, AAC e AAG. 

A classificação final do I TA ficou ordenada da seguinte forma: 

1.º AAUM; 

2.º AAUAv; 

3.º AAUTAD; 

4.º AAUE; 

5.º IPV; 

6.º AAC; 

7.º IPLeiria; 

8.º AAG. 

 
Fonte: Setor do Desporto do IPLeiria 

 

 

  



CNU Escalada Boulder 

No dia 1 de dezembro de 2012, o Hangar II da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa, em Almada, recebeu a primeira das três provas de Escalada do 

presente ano letivo.  

A equipa masculina do IPLeiria, constituída por quatro estudantes atletas, Tiago Verde, Ricardo 

Neves, João Duarte e Dominique Barros, fez-se representar neste Campeonato. Estes 

estudantes-atletas alcançaram uma excelente classificação: 

1.º Ricardo Neves; 

6.º Tiago Verde; 

16.º Dominique Ramos; 

16.º João Duarte. 

Ficam aqui as nossas felicitações ao estudante atleta Ricardo Neves que trouxe para o IPLeiria 

o primeiro título de Campeão Nacional Universitário da época 2012/2013. 

 
Fonte: Setor do Desporto do IPLeiria 

 

 

  



1.ª Jornada Concentrada de Futsal Masculino - Zona NCS de Apuramento 

Nos dias 27 e 28 de novembro, o Pavilhão D. Bosco do Colégio dos Salesianos de Évora recebeu 

6 equipas (AAUAlg, AAG, AAUE, AAC, IPV e IPLeiria) dispostas a dar tudo por um bom 

espetáculo de futsal. 

O primeiro dia da competição foi cheio de emoções e muitos golos. A equipa do IPLeiria esteve 

muito bem ao vencer a formação do Politécnico de Viseu por 7-4. Os nosso jogadores, durante 

todo o jogo, mostraram garra, prazer e dedicação, o que se refletiu no resultado. 

No segundo dia de competição a equipa do Politécnico de Leiria começou por defrontar, no 

primeiro jogo do dia, a formação da AACoimbra. O jogo terminou com as duas equipas 

empatadas a 2 bolas. 

No final da primeira de quatro Jornadas Concentradas da Zona NCS de apuramento de Futsal 

Masculino, a equipa do IPLeiria e da AAC saiam na frente da classificação com 7 pontos, 

seguidas pela equipa da AAUE e da AAUAlg, ambas com 4 pontos. As equipas da AAG e do IPV 

fecharam o lote de equipas pontuadas nesta 1ª Jornada, com 1 ponto cada.  

Nesta Jornada as equipas AAUTAD, AAUAv e a AAUM não tinham pontos porque não 

participaram. 

 
Fonte: Setor do Desporto do IPLeiria 

 

 

  



I TA Futebol de 11 

Nos dias 21 e 22 de novembro, o Campo Municipal Monte da Forca, em Vila Real, e o 

Complexo Desportivo da UTAD receberam o I Torneio de Apuramento de Futebol de 11. 

Este torneio contou com a participação de 6 equipas: AATUAD, AAUAV, IPV, AAUM , AAC e 

IPLeiria. 

No primeiro dia de competição o Politécnico de Viseu e a Equipa de Aveiro foram eliminadas, 

ficando apenas 4 equipas para o segundo dia. 

No segundo dia, a equipa de Coimbra eliminou o IPLeiria na primeira das meias-finais e a 

AAUM eliminou a AATUAD. 

Desta forma, o Politécnico de Leiria ficou apurado para a realização do jogo que decidia o 3.º e 

4.º lugar. A equipa da casa, AAUM, derrotou o IPLeiria por 6-5, através da marcação de 

grandes penalidades, após empate na 1.ª e 2.ª partes. 

A classificação final ficou estabelecida da seguinte forma: 

1.º AAC; 

2.º AAUM; 

3.º AAUTAD; 

4.º IPLeiria; 

5.º IPV; 

6.º AAUAV. 

Graças à boa prestação efetuada pelo IPLeiria ficam boas expectativas para o II TA, a disputar 

na cidade de Viseu, de 26 a 28 de fevereiro. 

 
Fonte: Setor do Desporto do IPLeiria 



I TA Futsal Feminino  

Entre 19 e 20 de novembro, o Pavilhão Desportivo de Gualtar, da Universidade do Minho, em 

Braga, recebeu o I Torneio de Apuramento de Futsal feminino. 

A competição foi realizada entre 8 equipas: AAUAv, AAUM, AAUAlg, AAG, AAUTAD, AAG, AAUE 

e IPLeiria. 

No final do primeiro dia só 4 equipas ficaram apuradas para as meias-finais, sendo eliminadas: 

AATUAD, AAG, AAUAv e AAUALg.  

O IPLeiria chegou ao segundo dia como 1.º do grupo, defrontando a equipa da Universidade de 

Évora na primeira meia-final. Apesar da derrota e de um jogo bastante difícil, as jogadoras do 

IPLeiria fizeram um bom jogo. 

Ficaram assim apuradas para disputarem o jogo que decidia o 3.º e 4.º lugar, com a equipa da 

casa (AAUM), acabando, o Instituto, por sair derrotado injustamente, ficando, assim, em 4.º 

lugar, com 35 pontos. 

A classificação final ficou ordenada da seguinte forma: 

1.º AAUE; 

2.º AAC; 

3.º AAUM; 

4.º IPLeiria;  

5.º AAUAv; 

6.º AAUTAD; 

7.º AAUAlg; 

8.º AAG. 

 

Fonte: Setor do Desporto do IPLeiria 

 



Atletas do IPLeiria conquistam medalhas no terceiro Campeonato Nacional Universitário de 

Karting  

Três atletas do IPLeiria conquistaram duas medalhas de prata, através de Daniel Silva e Sónia 

Pedra, e uma de bronze, por Melissa Rodrigues, na terceira edição do Campeonato Nacional 

Universitário de Karting, que se realizou no passado dia 09 de maio, no Kartódromo 

Internacional do Algarve, em Portimão. 

As boas prestações dos restantes atletas do IPLeiria permitiram a conquista do primeiro lugar 

por equipas graças aos 286 pontos conquistados, contra os 267,4 da Associação Académica da 

Universidade do Algarve e os 249 da Universidade de Lisboa.  

Apesar das elevadas temperaturas que se fizeram sentir ao longo de toda a prova, dificultando 

a prestação dos atletas, Daniel Silva, Sónia Pedra e Melissa Rodrigues mostraram desde cedo 

que eram fortes candidatos às medalhas, obtendo boas classificações nos treinos 

cronometrados. 

As boas prestações iniciais dos atletas do IPLeiria confirmaram-se no final da competição, 

tendo alcançado duas medalhas de prata – Daniel Silva e Sónia Pedra, com 109 e 114 pontos, 

respetivamente – e uma de bronze – Melissa Rodrigues, com 108 pontos. 

O IPLeiria fez-se representar por seis atletas apurados no terceiro Troféu de Karting do IPLeiria, 

prova que juntou mais de 30 estudantes do Instituto e que decorreu no dia 26 de abril no 

Kartódromo da Batalha. Daniel Silva, João Pinto, Mikael Cabral, Sónia Pedra, Melissa Rodrigues 

e Kelly Rodrigues foram os eleitos para representar o IPLeiria na prova nacional.  

 

 

  

 

 



IPLeiria no Campeonato Nacional de Atletismo de Pista ao Ar Livre 

No dia 22 de abril, realizou-se, em Guimarães, o Campeonato Nacional de Atletismo de Pista 

ao Ar Livre. Tendo em conta as participações em CNU’s de anos anteriores e até mesmo 

competições já realizadas este ano letivo, os atletas do IPLeiria levavam na bagagem muita 

ambição, embora com algumas baixas devido a lesão. 

Estiveram em representação do IPLeiria 26 estudantes-atletas, em competição, em 15 

disciplinas. 

A melhor prestação verificou-se nos 10 000m Marcha Feminina, onde Daniela Cardoso se 

sagrou Campeã Nacional e Tânia Alves, vice-campeã.  

Alcançaram, também, lugares de pódio, João Leal nos 400m – 2º lugar –, João Alexandre com 

2º lugar no Triplo Salto e 3º no Salto em comprimento, Carlos Vicente com 3º lugar no 

Lançamento do Martelo e Diogo Correia com 3º lugar no Lançamento do Dardo. 

 

 

 

 

  



Fases Finais: Futsal aquém do esperado 

No play-off, a equipa feminina mediu forças com as equipas do IPP e do ISCPSI, tendo vencido 

por 9-1 e 6-1, respetivamente. Com a obtenção do primeiro lugar, ditou o sorteio que a equipa 

ficasse inserida no grupo D, com a favorita AAC e o IST. O encontro com a equipa da AAC foi 

disputado e equilibrado até perto do final, acabando a vitória por sorrir à equipa da AAC, que 

venceu por 4-3. No 2º jogo da fase de grupos, a equipa do IPLeiria estava obrigada a vencer o 

IST para conseguir a passagem aos ¼ de final da competição. Numa primeira parte bastante 

equilibrada, o IST conseguiu aproveitar os erros da equipa do IPLeiria e alcançar dois golos de 

vantagem. No segundo tempo, a equipa do IPLeiria dominou por completo o jogo, tendo 

criado diversas oportunidades. Apesar do domínio, não conseguiu ir além de um empate 

a duas bolas, resultado que não permitiu a passagem aos ¼ de final.  

Já a equipa masculina disputou o play-off de apuramento contra as equipas da AAUAç e do 

ISCPSI, tendo alcançado vitórias por 4-1 e 4-0, respetivamente. Na fase de grupos encontraram 

as equipas da AAC e do ISMAI. O primeiro jogo foi disputado de forma intensa até ao final, de 

tal modo que qualquer uma das duas equipas poderia vencer. No entanto, a AAC teve um final 

mais forte, passando de um resultado negativo para positivo no último minuto da partida, 

vencendo por 3-2. Esta derrota obrigava a equipa do IPLeiria a vencer o jogo com a equipa do 

ISMAI, mas, mais uma vez, num jogo equilibrado e disputado até ao fim, não conseguiu vencer, 

tendo o resultado terminado com um empate a 3 golos e, desse modo, impedindo a passagem 

aos ¼ final da prova.  

 

 

  



Fases Finais: Andebol - da surpresa ao saber a pouco 

Tal como aconteceu nos torneios de apuramento, a equipa masculina não consegui alcançar a 

vitória no primeiro jogo, tendo perdido por 19-18 com a AAUAv. No segundo jogo, o adversário 

foi a equipa da AEFEP. Precisando de vencer para passar à fase seguinte, a equipa do IPLeiria 

dominou completamente o encontro e acabou por vencer por 28-17. Como uma derrota e 

uma vitória, conseguiram garantir a passagem aos ¼ de final, onde encontraram a equipa da 

AAUTAD. Num jogo em que mais uma vez dominaram, venceu a equipa transmontana por 17-

7. No jogo da meia-final, o adversário foi a equipa da AAUM, e aquilo que se adivinhava muito 

difícil confirmou-se: a equipa minhota não deu qualquer hipótese e levou de vencida a equipa 

do IPLeiria, que, ainda assim, não apaga o brilhantismo da sua prestação. Mas faltava ainda o 

jogo de atribuição do terceiro lugar, que opôs o IPLeiria à AEFADEUP. Procurando a melhor 

classificação desde 1997/98, a equipa do IPLeiria entrou forte no jogo e manteve a toada até 

ao final, conseguindo vencer o encontro por 36-28 e garantir o bronze.  

A equipa feminina, depois de garantir com alguma facilidade a presença no CNU, procurava 

dar continuidade aos bons resultados obtidos na última década. No primeiro jogo, o opositor 

foi a equipa da AAUM. Num jogo em que a equipa minhota não conseguiu criar grandes 

dificuldades, a equipa do IPLeiria venceu por 26-12. No segundo jogo defrontou o ISMAI, tendo 

vencido por 26-21 num jogo um pouco mais equilibrado. No último jogo da fase de grupos, a 

equipa do IPLeiria voltou a não sentir dificuldades e venceu a equipa da FADEUP por 

esclarecedores 29-12. Conseguida a passagem à ½ final, o IPLeiria encontrou a equipa da 

AAUAv, acabando por perder por 19-17. No jogo que atribuía o último lugar do pódio, a equipa 

do IPLeiria mediu forças com a U. Porto e conseguiu vencer por 27-14. Com este resultado, a 

equipa do IPLeiria consegue registar 10 presenças no pódio nos últimos 10 anos. 

 

  



Fases Finais: Futebol 11 - sorteio impede melhor prestação 

A equipa de Futebol 11 entrou em prova no dia 17 contra a equipa da casa, a AAUM. Foi um 

jogo equilibrado, mas em que a sorte não esteve do lado da nossa equipa. Depois de estar a 

vencer até perto do final, a equipa do IPLeiria permitiu o empate nos últimos minutos e 

permitiu a reviravolta no marcador em período de compensação. No segundo jogo, contra 

uma das equipas favoritas à vitória final, a AEFADEUP, as coisas também não correram da 

melhor forma à equipa do IPLeiria, que acabou por perder por 3-1, ficando assim fora da 

competição. De registar que estas duas equipas acabariam por chegar à final, mostrando a 

qualidade e o valor de ambas. 

 

  



IPLeiria presente, pela primeira vez, no Campeonato Nacional Universitário de Escalada 

Realizou-se, no dia 14 de abril, em Braga, o Campeonato Nacional Universitário de Escalada. 

Em representação do IPLeiria, presente pela primeira vez na modalidade, estiveram os 

estudantes atletas Dominique Barros, Eduardo Antunes, Hugo Costa, Rafael Fernandes e Tiago 

Verde. 

Pode dizer-se que foi uma estreia de sucesso. Dominique Barros, depois de ultrapassar a 

primeira eliminatória com sucesso, chegou à luta pelas medalhas e, na parede final, conseguiu 

alcançar o terceiro lugar na classificação geral. 

 

 


