
II Open de Andebol Masculino 

Decorreu nos passados dias 17 e 18 de Dezembro, no Porto o II OPEN de Apuramento para o 

Campeonato Nacional Universitário da modalidade. 

Com um sorteio azarado (novamente!) a equipa jogou frente aos Campeões Nacionais em 

Título, a Universidade Lusófona e perdeu por 23-16, no 2.º jogo frente à equipa da 

Universidade Portucalense (a jogar a 100 metros de casa), a equipa equilibrou as operações 

até ao intervalo, na frente, mas na 2.ª parte não resistiu e veio a perder por 23-20. 

A equipa que se apresentou para este torneio com apenas 8 atletas (dois dos quais GR), devido 

a frequências e entrega de trabalhos práticos dos restantes elementos, foi sem 4 dos habituais 

titulares, embora tenha contado com o regresso do "quase" formado capitão Hugo Ramalho. 

Espera-se que em Março, aquando do 3.º OPEN, não existam impedimento de atletas e que o 

sorteio nos seja um pouco mais favorável. 

 

  



II Open de Futsal Feminino 

Decorreu na Covilhã, nos dias 15 e 16 de Dezembro, o II OPEN de Apuramento para o 

Campeonato Nacional Universitário da Modalidade. O IPL esteve representado pela sua 

equipa. A equipa do IPL, constituída por um misto de alunas da ESTG e da ESEL, está melhor a 

cada dia que passa! Com o decorrer dos treinos e maior conhecimento entre as atletas, os 

resultados vão surgindo. 

Com uma vitória por 3-2 frente à equipa da Escola Superior de Educação de Castelo Branco, 

com uma vitória por 2-1 frente à equipa da FMH (Vice-Campeãs Nacionais em titulo) e com um 

derrota por 3-2 frente à Universidade do Minho, a equipa passou o seu grupo no 1.º lugar 

defrontando na meia final as campeãs Nacionais, a Universidade Lusófona. Com um sistema 

táctico quase imbatível, mas bastante exigente do ponto vista físico, a equipa a jogar em 

contra ataque puro, venceu por 2-1 realçando uma vez mais o valor das alunas do IPL. 

Na final e novamente frente à equipa da FMH, o esforço de uma meia final muito disputada e 

rápida, traiu as nossa alunas que no entanto apenas perderam por 3-1, frente a uma equipa 

mais bem preparada fisicamente e com um banco muito forte. 

Ana Lúcia Correia, oriunda da ESEL e em representação do IPL, foi a atleta revelação deste 

OPEN. Natural da Caldas da Rainha, a atleta dedicou a vitória a todo o IPL e fez um apelo para 

que "mais gente se junte ao desporto do IPL, porque quantos mais formos a fazer força mais 

fortes ficamos". 

 

  



II TA Voleibol 

Decorreu nos dias 10 e 11 de Dezembro, o II Torneio de Apuramento para o Campeonato 

Nacional Universitário da Modalidade. O IPL esteve representado pelas suas duas equipas 

(masculina e feminina). A equipa masculina, com azar no sorteio, calhou num grupo forte, no 

entanto vendeu cara a derrota. Perdeu por 2-1 com os actuais Vice-Campeões, ISCAP, e pelo 

mesmo resultado com a equipa da Universidade de Évora. 

Já as “nossas meninas” estiveram ao nível que nos foram habituando ao longo do ultimo ano 

lectivo. Com uma vitória por 2-0 frente à Universidade do Algarve e uma derrota frente à 

Universidade do Minho, lograram o apuramento para as meias finais, onde frente à equipa do 

Instituto Superior Técnico foram impotentes perante uma equipa muito alta e com bastantes 

recursos humanos. No Jogo para o 3.º/4.º lugar, voltaram a encontrar a equipa da 

Universidade do Minho e novamente voltaram a perder por 2-1. 

Realce para o facto de neste torneio, a equipa ter contado com dois “reforços” oriundas da 

ESTGAD. A par com o Hóquei em Patins são as equipas mais representativas do IPL. Ambas as 

equipas possuem alunos de 4 das 5 escolas que integram o IPL. Juntamente com as AE’s estão-

se a desenvolver esforços para que cada vez mais as equipas sejam verdadeiramente 

representativas de TODO o IPL. 

  

 

 

 

 

 

  



AA UBI vs IPL 

Teve lugar no passado dia 27 de Novembro na cidade da Covilhã a Jogo de Futsal entre as 

equipas da AA Universidade da Beira Interior e do Instituto Politécnico de Leiria, a contar para 

a 6.ª Jornada da Liga Universitária de FutSal. 

As equipas alinharam de início com as seguintes formações: 

AAUBI 

1 Eduardo Figueiredo 4 Valter Silva 9 Tiago Simões 11José Pinto 15 Bruno Reis 

IPL 

1 Magalhães 6 Henrique 8 Penteado 13 Fumo 15 André 

Numa primeira parte em que a equipa, mais uma vez, entrou bastante nervosa, a 

superioridade da equipa da Serra da Estrela foi evidente. Aproveitando os espaços consentidos 

e a quantidade de perdas de bola (27) na 1.ª parte, depressa chegaram a uma confortável 

vantagem de 3-0. A partir daqui a equipa do IPL, como que a tentar erguer-se, começou a 

actuar mais rápido sobre a bola e a conseguir que o adversário cometesse erros e faltas. Assim, 

aos 15 minutos a equipa da AAUBI já tinha atingido a 5.ª falta. Até ao final da 1.ª parte, a 

equipa do IPL dispôs de 2 livres de 10 metros não concretizados. Mas foi numa rápida jogada 

de contra-ataque conduzida por Rui Lopes que viria a oferecer o golo a André Santos, que 

desta forma e aos 17 minutos, conseguia reduzir, colocando a equipa a apenas 2 golos de 

diferença. 

Uma 2.ª parte de sofrimento! Claramente neste período a equipa do IPL foi superior à equipa 

da casa. A jogar rápido, com a defesa a conseguir suster as intenções atacantes da equipa 

adversária e os jogadores a darem tudo por tudo em busca do golo. Com 2 golos marcados e 

um sofrido neste período, destaque para as 3 bolas na barra e uma no poste rematadas pela 

equipa do IPL. O domínio foi avassalador, faltando contudo, a estrelinha da sorte que 

permitisse que mais um dos 30 remates efectuados na 2.ª parte entrasse na baliza 

adversária. De destacar, também a exibição do guarda redes da AAUBI (que joga no Fundão da 

3ª divisão Nacional), que muita culpa tem pelo resultado final ser favorável à sua equipa. 

Marcha do Marcador 

1-0: Tiago Baeta - 2"00 2-0: Valter Silva - 6"30 3-0: Tiago Simões - 9"00 3-1: André Santos - 

17"00 

INTERVALO 

4-1: Tiago Simões - 6"00 4-2: Rui Lopes - 6"30 4-3: André Santos - 10"00 


