Equipa do IPLeiria conquista lugar na Fase Final do Campeonato Nacional
2.ª Jornada Concentrada de Futebol 11
A cidade de Covilhã acolheu de 23 a 25 de fevereiro de 2015 a 2.ª Jornada Concentrada
de Futebol 11, numa competição organizada pela AAUBI, marcaram presença nove
equipas:
- AAUTAD;
- AAUBI;
- AAUE;
- IPSantarém;
- AAC;
- AAUAv;
- IPViseu;
- AAUAlg;
- IPLeiria.
A equipa do IPLeiria havia realizado na jornada anterior uma competição exemplar
deixando excelente expectativas para a sua prestação nesta ultima fase de
apuramento para a Fase Final do Campeonato Nacional Universitário da modalidade a
realizar-se no mês de abril nas cidades de Braga e Guimarães.
Nesta jornada a equipa do IPLeiria não conseguiu a sua melhor prestação mas foi
suficiente para garantir um lugar na Fase Final passando em 4.º lugar da classificação
geral. Passaram ainda as equipas da AAUTAD, da AAUBI e da AAC.

Campeonato Nacional Universitário de Atletismo Pista Coberta
Esta competição é da organização IPLeiria e realiza-se no dia 28 de fevereiro de 2015,
das 13h30 às 20h00, na Expocentro - Pombal.
O Sector de Desporto dos Serviços de Ação Social do IPLeiria está a constituir equipa
para lutar mais uma vez por um lugar no pódio.
Queres juntar-te a nós?
Inscreve-te na modalidade até ao dia 13 de fevereiro de 2015, sexta-feira, em
http://www.ipleiria.pt/sas/desporto/Paginas/inscricoes.aspx e faz o teu registo na
plataforma da FADU em http://plataformafadu.pt/fadu/login/?next=/my_profile/.
Contamos contigo!
Vem apoiar a tua equipa - IPLeiria!
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Encontro Nacional de Gestores Desportivos Universitários
O Setor do Desporto dos Serviços de Ação Social do IPLeiria esteve presente no
Encontro Nacional de Gestores Desportivos Universitários, que decorreu na
Universidade de Évora, nos dias 22 e 23 de janeiro de 2015.
Neste momento de partilha de informação e conhecimento estiveram presentes cerca
de 20 participantes em representação de 12 entidades do Desporto Universitário.
Na tarde do primeiro dia de trabalhos a Coordenadora Técnica do Setor de Desporto
do IPLeiria, Cândida Bairrada, apresentou no 1.º painel a realidade quanto à gestão
desportiva, estrutura e trabalho dos Serviços de Ação Social.
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