Campeonato Nacional Universitário de Karting
No dia 17 de dezembro de 2013, realizou-se no kartódromo de Vila Real, o Campeonato
Nacional Universitário de karting Equipas, organizado pela Associação Académica da
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Nesta competição estiveram representadas 15 equipas de várias instituições de ensino
superior.
O Instituto Politécnico de Leiria fez-se representar por 9 atletas, distribuídos por 3 equipas:
Equipa 1: André Rezende, Jorge Baptista e Carlos Silva.
Equipa 2: Manuel Cordeiro, Rui Teixeira e Maria Delgado.
Equipa 3: Mário Rodrigues, João Abel e Telmo Gil.
A competição iniciou-se com os treinos cronometrados.
Seguiu-se a corrida principal, onde as três equipas do IPLeiria, apesar das condições
climatéricas adversas, terminaram a competição com excelente desempenho.
A classificação final do CNU de Karting Equipas ficou ordenada da seguinte forma:
1.º U.Porto 1;
2.º IPLeiria 1;
3.º AAUM 2;
4.º IPLeiria 3;
5.º AAUTAD 2;
6.º U.Porto 3;
7.º U.Porto 2;
8.º AEISCSN 1;
9.º IPLeiria 2;
10.º AAUTAD 1;
11.º AAUTAD 3;
12.º AEISCSN 2;
13.º AAUM 1;
14.º AAUM 3;
15.º U.Porto 4.

Fonte: Setor do Desporto do IPLeiria

Campeonato Nacional Universitário de Kickboxing LigthKick
No dia 15 de dezembro de 2013, realizou-se no Pavilhão de Desportos da UTAD, na cidade de
Vila Real, o Campeonato Nacional Universitário de Kickboxing LigthKick, organizado pela
Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Nesta competição estiveram em combate 73 atletas, 66 masculinos e 7 atletas femininos,
distribuídos pelas seguintes categorias:
Masculinos: -57 kg; -63 kg; -69 kg; -74 kg; -79 kg; -84 kg; -89 kg; -94 kg; +94Kg.
Femininos: -50 kg; -55 kg; -60 kg; -65 kg; +65 kg.
O IPLeiria esteve representado nesta competição pelo estudante-atleta, Bruno Vicente, que
competiu na categoria <69kg. A superioridade deste atleta foi notória a cada combate,
vencendo os quatro adversários da AAUMinho com excelente desempenho.
O atleta, Bruno Vicente sagrou-se Campeão Nacional Universitário desta competição na sua
categoria, criando expectativas para o Campeonato Nacional Universitário de Kickboxing
Ringue LowKick, a realizar-se em maio, na cidade de Évora.

Fonte: FADU

Campeonato Nacional Universitário de Karaté
O Campeonato Nacional Universitário de Karaté decorreu no dia 15 de dezembro de 2013, no
Pavilhão de Desportos da UTAD, na cidade de Vila Real, organizado pela Associação Académica
da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Esta competição disputou-se em duas categorias, Kata (Técnica) e Kumité (Combate), nos
géneros masculino e feminino.
Na categoria de kata competiram 10 atletas, 2 do género feminino e 8 masculinos, e na
categoria kumité competiram 37 atletas, 9 do género feminino e 28 do género masculino.
Em Kata masculino esteve em competição o estudante-atleta, Diogo Amado, que conquistou o
7.º lugar da classificação geral.
Na categoria de Kumité esteveram em competição três atletas, uma feminina, Teresa Mourão,
em <68kg, e dois masculinos, Diogo Amado, em <75kg, e Luís Mota, em >84kg.
A atleta Teresa Mourão alcançou o 3.º lugar da classificação geral da sua categoria.
Os atletas Diogo Amado e Luís Mota alcançaram, nas suas categorias, o 5.º e 3.º lugar,
respetivamente.
Quanto à classificação por equipas, o IPLeiria ocupou o 6.º lugar.

Fonte: FADU

V Troféu de Karting do IPLeiria
Realizou-se no dia 04 de dezembro de 2013, no Kartódromo EuroIndy, na Batalha, o V Troféu
de Karting do Instituto Politécnico de Leiria, organizado pelo Setor de Desporto dos Serviços de
Ação Social.
Esta competição, para além de ser mais uma iniciativa desportiva apoiada pelos Serviços de
Ação Social do Instituto Politécnico de Leiria, teve como objetivo apurar as três melhores
equipas para o Campeonato Nacional Universitário de Karting Equipas, bem como os três
melhores estudantes atletas do género masculino e feminino para o Campeonato Nacional
Universitário de Karting Individual, que se vão realizar no dia 17 de dezembro de 2013, na
cidade de Vila Real, e em maio de 2014, na cidade de Évora, respetivamente.
A competição contou com a presença de vinte e sete estudantes, que disputaram três fases de
prova:
1.ª - Treinos Cronometrados;
2.ª - Corrida e final individual;
3.ª - Corrida de equipa.
O pódio individual foi ditado pelo somatório dos tempos obtidos na primeira e segunda fase da
prova.
Os estudantes atletas no pódio foram:
Masculinos
1.º - André Rezende;
2.º - Jorge Baptista;
3.º - Carlos silva.
Femininos
1.ª - Maria Delgado;
2.ª - Daniela Bastos.

Fonte: Setor do Desporto do IPLeiria

Seminário no Instituto Politécnico de Coimbra - “Desporto no Ensino Superior: programas e
estratégias de promoção da Atividade Física e Desportiva”
O Setor de Desporto do IPLeiria deu a conhecer o seu exemplo de boas práticas desportivas na
vertente competitiva e de lazer, no passado dia 03 de dezembro de 2013, no auditório da
Escola Superior de Educação de Coimbra.
A Coordenadora Técnica do Setor de Desporto do IPLeiria e o Coordenador do Curso de
Desporto e Bem-Estar apresentaram o modelo de desporto no ensino superior adotado pelos
Serviços de Ação Social do IPLeiria, assim como a sua estrutura organizacional e atividades
desenvolvidas na vertente de lazer.

Fonte: Setor do Desporto do IPLeiria

I Torneio de Apuramento da Zona NCS de Andebol Feminino
Nos dias 25 e 26 de novembro de 2013, realizou-se o I Torneio de Apuramento de Andebol
Feminino, no Pavilhão n.º 2 da UBI, na cidade da Covilhã, organizado pela Associação
Académica da Universidade da Beira Interior.
Na competição feminina estiveram presentes cinco equipas que lutaram para conseguir os
primeiros pontos nesta competição.
No primeiro jogo, a equipa do IPLeiria esteve bem, ao ganhar por uma margem de 1 golo à
equipa da AAUE, voltando a ganhar no segundo jogo contra a equipa da AAUAV por 15-12. O
terceiro jogo não foi um jogo fácil, acabando a equipa do IPLeiria por perder frente à equipa da
AAC. No último jogo do I torneio a equipa do IPLeiria venceu por 19-9 a equipa da AAUTAD.
A tabela de apuramento encontra-se da seguinte forma:
1.º IPLeiria;
2.º AAUAv;
3.º AAUE;
4.º AAC;
5.º AAUTAD.

Fonte: FADU

I Torneio de Apuramento da Zona NCS de Andebol Masculino
Nos dias 25 e 26 de novembro de 2013, realizou-se o I Torneio de Apuramento de Andebol
Masculino, no Pavilhão n.º 1 da UBI, na cidade da Covilhã, organizado pela Associação
Académica da Universidade da Beira Interior.
Nesta competição estiveram presentes nove equipas que lutaram para conseguir os primeiros
pontos.
Classificaram-se para as meias-finais do torneio a AAUM, AAC, AAUBI e AAUAv, ficando de fora
as equipas IPLeiria, IPV, AAUE, AAUTAD e AAG.
A classificação final do I TA ficou ordenada da seguinte forma:
1.º AAUM;
2.º AAC;
3.º AAUAv;
4.º AAUBI;
5.º AAUTAD;
6.º IPLeiria;
7.º IPV;
8.º AAUE;
9.º AAG .

Fonte: FADU

Campeonato Europeu Universitário de Taekwondo
O estudante-atleta David Agostinho esteve, de 22 a 25 de novembro de 2013, na cidade de
Moscovo, na Rússia, em representação do IPLeiria e de Portugal na 3.ª edição do Europeu
Universitário de Taekwondo.
O Campeão Nacional Universitário em título no combate de acesso às medalhas defrontou o
atleta russo que veio a sagrar-se campeão europeu, terminando, assim, a sua prestação nestes
Campeonatos em 5.º lugar na categoria +87kg.

Fonte: Setor do Desporto do IPLeiria

1ª Jornada Concentrada de Futsal Masculino - Zona NCS de Apuramento
As Equipas participantes nesta Zona de Apuramento foram: AAC, AAUAlg, AAUAv, AAUBI,
AAUM, AAUE, AAUTAD, IPV e IPLeiria.
Nos dias 18 e 19 de novembro de 2013, o Pavilhão Municipal de Faro, recebeu 6 equipas
(AAUAlg, AAUBI, AAUE, AAC, IPV e IPLeiria) dispostas a dar tudo por um bom espetáculo de
Futsal. Esta competição foi organizada pela Associação Académica da Universidade do Algarve.
No primeiro dia da competição, a equipa do IPLeiria empatou com a equipa do IPViseu e
venceu a formação da Universidade da Beira Interior.
No segundo dia de competição a equipa do Politécnico de Leiria defrontou a formação da AAC,
terminando o “derbie” com vitória da AAC.
No final da primeira de quatro Jornadas Concentradas da Zona NCS de Apuramento de Futsal
Masculino a equipa do IPLeiria saiu de Faro no 4.º lugar da classificação geral.
Nesta Jornada folgaram as equipas da AAUTAD, AAUAv e a AAUM.
A equipa do IPLeiria encontra-se de folga na 2.ª Jornada Concentrada, voltando a jogar na 3.ª
Jornada Concentrada que se irá realizar em Braga nos dias 18 e 19 de Fevereiro de 2014.

Fonte: FADU

I Torneio de Apuramento da Zona NCS Futsal Feminino
Entre 14 e 15 de novembro de 2013, o Pavilhão Desportivo da Universidade de Évora, recebeu
o I Torneio de Apuramento de Futsal Feminino, organizado pela Associação Académica da
Universidade de Évora.
A competição foi realizada entre 10 equipas: AAC, AAUE, AAUBI, AAUM, AAUTAD, IPV, AAUAv,
AAUAlg, AAG e IPLeiria.
No final do primeiro dia só 4 equipas foram apuradas para as meias-finais, sendo eliminadas:
AAUM, AAUTAD, IPV, AAUAv, AAUAlg, AAG.
O IPLeiria, no primeiro dia de competição, realizou três jogos. O primeiro contra a equipa da
Universidade do Minho, que ganhou por 3-1, o segundo contra a equipa da Associação
Académica da Guarda, que venceu por 4-0, e o terceiro contra a equipa da Universidade do
Algarve a quem venceu por 4-0, passando, assim, em primeiro do grupo e apurando-se para a
segunda meia-final.
Na segunda meia-final a equipa do IPLeiria defrontou a equipa da Universidade de Évora, com
quem perdeu por 2-1.
O IPLeiria ficou assim apurado para disputar o jogo que decidia o 3.º e 4.º lugar, contra a
equipa da Universidade da Beira Interior, acabando a equipa do Instituto por sair vitoriosa.
A equipa do IPLeiria encontra-se no 3.º lugar da classificação geral com 40 pontos.
A classificação final ficou ordenada da seguinte forma:
1.º AAC;
2.º AAUE;
3.º IPLeiria;
4.º AAUBI;
5.º AAUM;
6º AAUTAD;
7.º IPV;
8.º AAUAv;
9.º AAUAlg;
10.º AAG.

Fonte: Setor do Desporto do IPLeiria

I Torneio de Apuramento da Zona NCS Futebol 11 Masculino
Nos dias 11 e 12 de novembro de 2013, o Campo de Futebol da Penha e o Campo de Futebol
Municipal Horta de Areia, na cidade de Faro, receberam o I Torneio de Apuramento de Futebol
11, organizado pela Associação Académica da Universidade do Algarve.
Neste Torneio participaram 7 equipas: AATUAD, AAUAV, AAUAlg, AAUM, AAC, AAUBI e
IPLeiria.
No primeiro dia de competição a Equipa do IPLeiria defrontou a Equipa de Aveiro, perdendo
por 1-2.
No segundo dia da competição no jogo da manhã a equipa do IPLeiria empatou 0-0 com a
equipa da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. No jogo da tarde a equipa do IPLeiria
empatou 1-1 com a equipa da Universidade da Beira Interior.
Perante os resultados o Politécnico de Leiria ficou, assim, afastado das meias-finais.
A classificação final ficou estabelecida da seguinte forma:
1.º AAC;
2.º AAUM;
3.º AAUAv;
4.º AAUTAD;
5.º IPLeiria;
6.º AAUAlg;
7.º AAUBI.

Fonte: FADU

Parque de Lazer do Instituto Politécnico de Leiria
O Parque de Lazer do IPLeiria abriu as portas ao verão a 12 de Julho e encerrou portas no dia
02 de setembro de 2013.
Situado na Nazaré, junto ao Jardim da Pedralva, é o resultado de um protocolo celebrado
entre o IPLeiria e o Município da Nazaré.
Destinado a:
- Estudantes do IPLeiria;
- Antigos estudantes do IPLeiria (alumni);
- Colaboradores docentes e não docentes do IPLeiria;
- Estudantes de outras Instituições de Ensino Superior;
- Estudantes das Escolas Secundárias do Distrito de Leiria;
- Habitantes da Nazaré;
- E também a qualquer pessoa que nos procure.
Neste Verão o Parque de Lazer acolheu cerca de 400 campistas.

Campeonato Europeu Universitário de Andebol Feminino, Katowice - Polónia
A equipa de Andebol Feminino IPLeiria deslocou-se à cidade de Katowice, na Polónia, para
disputar o Campeonato Europeu Universitário de Andebol, a decorrer de 22 de junho a 01 de
julho de 2013.

1.º Dia, 24-06-2013, segunda-feira:
A equipa do IPLeiria ficou a conhecer as suas adversárias e qual o grupo a que iria pertencer,
Grupo B, com as seguintes equipas: Polónia - 3; Ucrânia; França; Alemanha - 2; Turquia - 1.
A primeira equipa a defrontar foi a da Polónia, num jogo em que a equipa do IPLeiria mostrou
capacidade e eficácia no ataque.
Ao intervalo ganhava por uma vantagem de 15 golos e no final do jogo acabou por vencer por
39-16, sendo a vantagem de golos de 23.

2.º Dia, 25-06-2013, terça-feira:
Ao segundo dia a equipa do IPLeiria defrontou a equipa da Ucrânia, num jogo de fazer palpitar
rápido o coração e de deixar qualquer pessoa com os nervos à flor da pele.
Ao intervalo o IPLeiria ganhava por uma vantagem de 1 golo, mas no final do jogo perdeu por
32-21.

3.º Dia, 26-06-2013, quarta-feira:
Neste dia o IPLeiria jogou contra a equipa da França, num jogo muito equilibrado que pendeu
para o lado da equipa nacional com uma excelente exibição em que as meninas não baixaram
os braços e lutaram até ao último segundo para ganhar.
Ao intervalo o IPLeiria ganhava por uma vantagem de 5 golos e no final do jogo consagrou a
vitória por 27-26.

4.º Dia, 27-06-2013, quinta-feira:
O quarto dia foi dia de descanso e passeio. A organização aproveitou para fazer visitas e
conhecer conhecer pontos importantes do país que a acolheu durante o Campeonato.

5.º Dia, 28-06-2013, sexta-feira:
Ao quinto dia, voltou a competição. A equipa do IPLeiria jogou contra a equipa da Alemanha,
num jogo duro e difícil onde ambas deram tudo e mostraram que são duas equipas que
pretendem lutar até ao último segundo e em cada jogo dar um pouco mais de si pela
modalidade e pela camisola que vestem.

Ao intervalo o IPLeiria perdia por 5 golos. Apesar de no início da segunda parte ter conseguido
empatar e até estar na frente do marcador, a verdade é que no final do jogo acabou por
perder por 26 -23.

6.º Dia, 29-06-2013, sábado:
Neste dia o jogo foi contra a equipa da Turquia. Apesar do IPLeiria ter iniciado o jogo bem, o
cansaço já se fazia notar. Foi duro para as duas equipas mas a do IPLeiria - Portugal superou-se
mais uma vez e lutou até ao apito final.
Ao intervalo perdia por 1 golo e, jogo terminado, venceu por 25 -31, ficando assim em terceiro
lugar no grupo.

7.º Dia, 30-06-2013, domingo:
No último dia de competição o jogo realizou-se contra a equipa da Rússia para a disputa pelo
5º e 6º lugar do Campeonato.
Foi duro, pois o cansaço já era muito, mas as meninas do IPLeiria - Portugal deram tudo o que
tinham para dar e saíram do Pavilhão de cabeça levantada e com um sentimento de dever
cumprido.
Ao intervalo perdia por 4 golos, e no apito final perdeu por 37 -31, ficando assim em quinto
lugar da geral e 6.º Lugar na classificação geral.

Fonte: Setor do Desporto do IPLeiria

II Caminhada Solidária SAS-IPLeiria recolhe mais de 460 quilos de bens alimentares
Acima de 210 pessoas participaram, no dia 16 de junho, na II Caminhada Solidária SAS-IPLeiria,
que recolheu 464 quilos de bens alimentares a favor da Cáritas Diocesana de Leiria.
Esta Caminhada, da responsabilidade dos Serviços de Ação Social, teve como objetivo
promover o contacto entre a comunidade académica do IPLeiria e a população em geral, bem
como apoiar, de forma solidária, uma Instituição Pública de Solidariedade Social.
Os participantes foram convidados a oferecer bens alimentares, sendo esse o custo simbólico
da sua inscrição. Em contrapartida, receberam uma t-shirt e um pequeno lanche, este último
oferecido por fornecedores destes Serviços, que se associaram a esta causa.
Os Serviços de Documentação do IPLeiria juntaram-se também a esta iniciativa, realizando, no
dia 14 de junho, uma ação específica (peça de teatro), cujo custo simbólico do bilhete de
ingresso era a entrega de um bem alimentar, os quais se juntaram aos bens recolhidos no dia
da Caminhada, e entregues, na hora, à Cáritas Diocesana de Leiria.
Esta iniciativa contou igualmente com o apoio da Casa do Pessoal do IPLeiria, da Rede IPLeiria
alumni e das Associações de Estudantes, bem como de fornecedores (Sumol + Compal, Trigo e
Canela, Frubaça, Cordeiro & C.ª, Chavibom, MiniBigCake, Neosan, Pires Santos Escária e
Recheio), da entidade protocolada com o Instituto, Áshrama – Centro do Yoga de Leiria e da
Professora de zumba, Filipa Carvalho.
O Presidente da Direção da Cáritas, Dr. Júlio Coelho Martins, mostrou-se satisfeito com a
iniciativa e refere, em mensagem dirigida ao Instituto, que “Os bens alimentares angariados
com a vossa iniciativa e gesto solidário representam, assim, uma preciosa ajuda no apoio às
pessoas que se encontram numa situação de vulnerabilidade económica e social e que,
diariamente, se dirigem à Cáritas Diocesana de Leiria-Fátima”.
O Presidente do Instituto Politécnico de Leiria agradece, em nome do Instituto, a todos os que
tiveram oportunidade de participar solidariamente, quer na peça de teatro, quer na II
Caminhada Solidária do Instituto Politécnico de Leiria.

Fonte: Setor do Desporto do IPLeiria

Campeonato Nacional Universitário de Escalada - vertente Velocidade
No dia 09 de junho de 2013, na cidade de Lisboa, teve lugar o Campeonato Nacional
Universitário de Escalada na vertente de Velocidade, organizado pelos Serviços de Ação Social
da Universidade Nova de Lisboa.
Nesta prova participaram 28 atletas, 8 do género feminino e 20 do género masculino.
O Instituto Politécnico de Leiria fez-se representar por dois estudantes atletas, Filipa Caçador e
uma vez mais, o recente Campeão Nacional de Escalada na vertente Dificuldade à vista,
Ricardo Neves, ambos da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais.
No que toca à representação feminina, apesar do grande esforço e dedicação, a estudante
Filipa Caçador acusou um pouco a falta de experiência e ficou pela 9.ª posição.
Quanto à representação masculina, o estudante Ricardo Neves foi passando as várias etapas
da competição com grande capacidade de superação e sempre muito competente no que ia
fazendo, conseguiu mais um brilhante título de Campeão Nacional Universitário fazendo o
pleno na competição masculina de escalada nas várias vertentes.

Fonte: FADU

Campeonato Nacional Universitário de Escalada - vertente Dificuldade à vista
Realizou-se no passado dia 08 de junho de 2013, na cidade de Lisboa, o Campeonato Nacional
Universitário de Escalada, na vertente de dificuldade à vista, organizado pelos Serviços de Ação
Social da Universidade Nova de Lisboa.
Nesta prova participaram 28 atletas, 8 do género feminino e 20 do género masculino.
O Instituto Politécnico de Leiria fez-se representar pelo estudante-atleta Ricardo Neves da
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, que não deu qualquer hipótese aos
adversários, vencendo a competição e sagrando-se Campeão Nacional Universitário pela
segunda vez este ano.

Fonte: FADU

Entrega de Prémios Desporto SAS – IPLeiria 2013
No passado dia 04 de junho de 2013, a Cantina 3 dos Serviços de Ação Social, sita no Campus 2
do IPLeiria, teve o prazer de acolher mais uma entrega de Prémios Desporto SAS – IPLeiria.
Foi uma noite de festa e alegria e os convidados a isso ajudaram mostrando o espírito de
equipa que os une.
Depois do tradicional jantar foi altura dos discursos, nomeadamente do Senhor Administrador
dos Serviços de Ação Social, Doutor Miguel Jerónimo, e do Senhor Presidente do Instituto
Politécnico de Leiria, Doutor Nuno Mangas.
Com um sorriso na cara os vencedores das várias categorias foram recebendo o seu prémio,
votado pelos seus pares. De igual forma, também os Campeões Nacionais Universitários do
Instituto Politécnico de Leiria, das várias modalidades, foram presenteados, desde o andebol
até ao atletismo passando pelo futebol, o Taekwondo e o karting.

Fonte: Setor do Desporto do IPLeiria

Campeonato Nacional Universitário de Bodyboard
Nos dias 01 e 02 de junho de 2013, a cidade de Leça da Palmeira recebeu o Campeonato
Nacional Universitário de Bodyboard, organizado pelo Centro Desportivo do Instituto
Politécnico do Porto com o apoio da Associação Onda do Norte.
Neste Campeonato participaram 50 atletas, 13 femininos e 37 masculinos, onde o IPLeiria se
fez representar, uma vez mais, com um bom número de estudantes atletas, 8, no total.
No primeiro dia de competição, onde as condições para a prática da modalidade não foram as
melhores, os atletas do IPLeiria tentaram superar as dificuldades e foram passando os vários
heats.
No segundo dia da competição, as condições melhoraram e os atletas do IPLeiria que se
apuraram para a fase final da competição puderam mostrar toda a sua valia.
Destaque para os estudantes-atletas, Luís Mendes, que participou numa das meias-finais da
competição, não conseguindo, contudo, por muito pouco, um lugar na final, ficando com o 7.º
lugar, e Marlene Saque que se apurou para a final, consegindo um brilhante 4.º lugar.
No que respeita à classificação coletiva, a equipa do IPLeiria conseguiu subir ao 3.º lugar do
pódio.

Fonte: Setor do Desporto do IPLeiria

IPL + Inclusivo Peniche - “Praia para todos”
No dia 01 de junho de 2013, decorreu na Praia do Baleal, das 09h00 às 13h00, uma iniciativa
que teve como objetivo sensibilizar a comunidade em geral para a temática do desporto
adaptado dando oportunidade a todos os interessados de experimentarem e sentirem novas
experiências nas 14 modalidades desportivas com ou sem adaptação.
Esta iniciativa organizada pela ESTM - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar em
colaboração com os Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Leiria, que participou
com a organização de uma modalidade desportiva adaptada, o Voleibol Sentado, para
indivíduos com deficiência motora.
Todos os que participaram e experimentaram as atividades ali demonstradas e expostas
descobriram novas sensações e usufruíram de uma ótima manhã de sol.

Fonte: Setor do Desporto do IPLeiria

I Torneio Feminino Interescolas
Realizou-se, nos dias 30 e 31 de maio de 2013, no Pavilhão dos Pousos, o I Torneio Feminino
Interescolas promovido pelos Serviços de Ação Social do IPLeiria.
Neste Torneio, em que as equipas testavam a sua polivalência desportiva, tendo de disputar 3
modalidades (Andebol, Futsal e Voleibol), participaram 4 Escolas Superiores do IPLeiria: ESECS,
ESTG, ESSLei e ESTM.
No final do Torneio a equipa da ESTG saiu vencedora no que diz respeito à classificação geral
da competição (soma dos pontos conquistados nas três modalidades).
As classificações por modalidade foram as seguintes:
Andebol:
1.º lugar - ESTG
2.º lugar - ESSLei
3.º lugar - ESECS
4.º lugar - ESTM
Futsal:
1.º lugar - ESTG
2.º lugar - ESSLei
3.º lugar - ESECS
4.º lugar - ESTM
Voleibol:
1.º lugar - ESSLei
2.º lugar - ESTG
3.º lugar - ESECS
4.º lugar - ESTM
A classificação geral foi a seguinte:
1.º lugar - ESTG
2.º lugar - ESECS
3.º lugar - ESSLei
4.º lugar - ESTM
Acima de tudo, este Torneio serviu para que a população feminina desperta-se para a prática
da atividade física, assim como, para a participação mais frequente em competições internas
das Escolas e para o convívio entre as várias Escolas do IPLeiria.

Fonte: Setor do Desporto do IPLeiria

Campeonato Nacional Universitário Karting
No dia 28 de maio de 2013, realizou-se no kartódromo de Évora, o Campeonato Nacional
Universitário de karting, numa organização levada a cabo pela Associação Académica da
Universidade de Évora.
No total, nesta prova, competiram 54 estudantes-atletas, sendo 43 masculinos e 11 femininos.
O Instituto Politécnico de Leiria fez-se representar por 6 atletas, 3 na competição masculino e
3 na competição feminina.
Todos os participantes começaram com os treinos cronometrados.
Seguiu-se a 1.ª corrida de cada um dos géneros, de onde saíram os atletas com passagem para
a corrida final.
Todos os estudantes-atletas do IPLeiria conseguiram o apuramento para a corrida final.
Na competição feminina a nossa estudante-atleta Daniela Bastos, conquistou a medalha de
prata, enquanto que Kelly Rodrigues e Melissa Rodrigues conquistaram o 5.º e 8.º lugar,
respetivamente.
Na competição masculina, apesar de vencer a corrida final, o estudante-atleta Jorge Baptista
não conseguiu vencer a prova, ficando assim pelo 3.º lugar na geral. Os atletas Rui Teixeira e
Daniel Silva ficaram pelo 7.º e 11.º lugar, respetivamente.
Todas estas classificações foram importantes para o Instituto Politécnico de Leiria obter o 2.º
lugar coletivo.

Fonte: FADU

Torneio Nacional Universitário de Canoagem
Realizou-se, no passado dia 25 de maio de 2013, em Vila de Prado, o Torneio Nacional
Universitário de Canoagem, organizado pela Associação Académica da Universidade do Minho,
que contou com a presença de dois estudantes-atletas em representação do IPLeiria, Rui Lino
e Hugo Morais.
Nesta competição estiveram 20 atletas, 5 femininos e 15 masculinos, em representação de
várias instituições de ensino superior.
Uma vez mais o IPLeiria teve uma representação digna, com os atletas a conseguirem dois
brilhantes terceiros lugares.
O estudante atleta Rui Lino conquistou a primeira medalha de bronze na categoria K1
500metros.
Na categoria K2 500metros os estudantes-atletas Rui Lino e Hugo Morais arrecadaram mais
uma medalha de bronze.
Estes atletas competiram ainda noutras categorias com bons resultados, como se pode
verificar abaixo.
K2 200metros: Rui Lino e Hugo Morais (4.ºlugar);
K1 200metros: Rui Lino (6.ºlugar); Hugo Morais (7.ºlugar);
K1 500metros: Hugo Morais (7.ºlugar).

Fonte: FADU

Campeonato Nacional Universitário Atletismo Ar Livre
Realizou-se, no dia 12 de maio de 2013, na cidade de Guimarães, o Campeonato Nacional
Universitário de Atletismo Ar Livre, organizado pela Associação Académica da Universidade do
Minho, em que o IPLeiria participou com 24 estudantes-atletas, trazendo para Leiria o título de
Vice-Campeões Universitários coletivamente.
Neste Campeonato estiveram em competição em representação de várias instituições de
ensino superior 193 atletas, 85 do género feminino e 108 do género masculino.
Destaque para os vários Campeões Nacionais Universitários que contribuíram para este feito:
- Daniela Cardoso, ESECS, nos 10.000m Marcha;
- Ana Filipa Silva, ESECS, no Salto com vara;
- Rodolfo Brites, ESSLei, no Salto em altura;
- Tiago Marques, ESECS, nos 3000m Obstáculos;
- João Alexandre, ESTM, no Triplo-salto.
E ainda para as outras subidas ao pódio:
- 2.º lugar para a estudante Ana Patrícia Silva, ESECS, no Salto com vara;
- 3.º lugar para a estudante Fabiana Domingos, ESTG, no Lançamento do martelo;
- 3.º lugar a equipa de estafeta feminina de 4x200m, composta por, Veronika Zhukova (ESECS),
Ana Filipa Silva (ESECS), Nídia Reis (ESSLei), Ana Patrícia Silva (ESECS).

Fonte: FADU

Campeonato Nacional Universitário Taekwondo
No dia 11 de maio de 2013, realizou-se no Complexo Desportivo de Azurém, em Guimarães,
numa organização levada a cabo pela Associação Académica da Universidade do Minho, o
Campeonato Nacional Universitário de Taekwondo.
Esta prova dividiu-se em duas categorias, a competição de técnica e a competição de combate.
O Instituto Politécnico de Leiria fez-se representar com um estudante-atleta, David Agostinho,
na competição de combate, incluído na categoria +87kg masculinos.
O estudante-atleta competiu na sua categoria, com 3 atletas da Universidade anfitriã,
vencendo o atleta Remi Ferreira na final, conseguindo, assim, conquistar a medalha de ouro
para o IPLeiria.

Fonte: FADU

Campeonato Nacional Universitário de Ténis de Mesa
Realizou-se, no dia 6 de maio de 2013, na cidade de Guimarães, o Campeonato Nacional
Universitário de Ténis de Mesa, organizado pela Associação Académica da Universidade do
Minho.
Neste Campeonato estiveram em representação, de várias instituições de ensino superior, 42
atletas, 10 do género feminino e 32 do género masculino.
O Instituto Politécnico de Leiria esteve representado por dois estudantes-atletas, Henrique
Nunes e Pedro Pires, da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar.
Na fase de grupos, onde passou em 1.º lugar, o estudante-atleta Pedro Pires, apesar de um
jogo renhido, não conseguiu superar o seu adversário e ficou-se pelos 1/16 de final.
Já o estudante-atleta Henrique Nunes, por ser dos mais cotados, passou diretamente aos 1/16
de final, apurando-se seguidamente para os 1/8 de final, onde depois de um encontro muito
equilibrado, não conseguiu o apuramento para os 1/4 de final.

Fonte: Setor do Desporto do IPLeiria

IV Troféu de Karting IPLeiria
Realizou-se, no dia 30 de abril de 2013, no Kartódromo EuroIndy, na Batalha, o IV Troféu de
Karting do Instituto Politécnico de Leiria, organizado pelo Setor de Desporto dos Serviços de
Ação Social.
Esta competição, para além que ser mais uma iniciativa desportiva apoiada pelos Serviços de
Ação Social do Instituto Politécnico de Leiria, tem como objetivo apurar os três melhores
estudantes-atletas do género masculino e feminino para o Campeonato Nacional Universitário
de Karting que se irá realizar no dia 28 de maio de 2013, na cidade de Évora.
A competição contou com a presença de vinte e um estudantes, que disputaram três fases de
prova que no somatório dos pontos das três fases ditou os lugares do pódio.
Em masculinos, os estudantes-atletas no pódio foram:
1.º - Daniel Silva;
2.º - Rui Teixeira;
3.º - Jorge Baptista.
Em femininos, as estudantes-atletas no pódio foram:
1.ª - Daniela Bastos;
2.ª - Kelly Rodrigues;
3.ª - Melissa Rodrigues.

Fonte: Setor do Desporto do IPLeiria

Equipa de Futsal Masculino perto do pódio
A equipa de Futsal Masculino do IPLeiria alcançou, no dia 25 de abril de 2013, na cidade da
Covilhã, o quarto lugar na Fase Final do Campeonato Nacional Universitário da modalidade,
organizada pela Associação Académica da Universidade da Beira Interior.
A equipa de Futsal Masculino defrontou na fase de grupos as equipas da AEFMH e AAUAlg. No
primeiro jogo frente a AEFMH, a equipa do IPLeiria saiu derrota por 5-3. No segundo jogo do
grupo o IPLeiria defrontou o AAUAlg, conseguindo uma vitória por 5-1, passando, assim, à fase
seguinte.
Nos quartos-final defrontou a equipa anfitriã, a AAUBI, vencendo por 7-1, num jogo em que o
espírito de equipa fez o resultado.
O jogo da meia-final foi disputado contra AAUM. Os nossos atletas deram tudo dentro do
campo, mas não conseguiram vencer o campeão em título, perdendo o jogo por 5-3.
No jogo de atribuição do último lugar no pódio, o IPLeiria não conseguiu bater a equipa da
AAUAv, perdendo um lugar no pódio num jogo que acabou empatado a 5 golos, deixando as
decisões para as grandes penalidades, onde acabariam por perder.
O Instituto Politécnico de Leiria felicita os seus estudantes-atletas e restante equipa técnica
pela sua dedicação e desportivismo com que representaram a Instituição nesta competição.

Fonte: Setor do Desporto do IPLeiria

Equipa de Futsal Feminino perto do pódio
A equipa de Futsal Feminino do IPLeiria alcançou, no dia 25 de abril de 2013, na cidade da
Covilhã, o quarto lugar na Fase Final do Campeonato Nacional Universitário da modalidade,
organizado pela Associação Académica da Universidade da Beira Interior.
A equipa de Futsal feminino defrontou, na fase de grupos, as equipas do IPP e AEIST,
conseguindo duas vitórias por 3-2 e 4-2, respetivamente.
Nos quartos-final, eliminou a equipa da AAUÉvora, por 5-2.
Nas meias-finais, o jogo realizou-se contra a campeã nacional em título AAC, de onde as nossas
jogadoras saíram dignamente derrotadas por 7-3.
No dia seguinte, no jogo de atribuição do 3.º e 4.º lugar, o IPLeiria defrontou AAUAveiro,
perdendo por 2-1, ficando perto do pódio.
O Instituto Politécnico de Leiria felicita os seus estudantes-atletas e restante equipa técnica
pela sua dedicação e desportivismo com que representaram a Instituição nesta competição.

Fonte: Setor do Desporto do IPLeiria

Campeonato Nacional Universitário de Atletismo - Estrada
No dia 21 de abril de 2013, decorreu, em Idanha-a-Nova, o Campeonato Nacional Universitário
de Atletismo – Estrada, organizado pela Associação Académica da Universidade da Beira
Interior, que contou com a presença de 16 atletas, 8 do género masculino e 8 do género
feminino.
O Instituto Politécnico de Leiria fez-se representar nesta prova com dois estudantes-atletas,
Tiago Marques, estudante do curso de Desporto e Bem-Estar, da Escola Superior de Educação
e Ciências Sociais, e Rui Lino, estudante do curso de Gestão Turística, da Escola Superior de
Turismo e Tecnologia do Mar.
O estudante Tiago Marques sagrou-se Campeão Nacional Universitário, após percorrer 8500
metros em 27:51min, levando para casa a medalha de ouro e o estudante Rui Lino ficou pelo
6.º lugar.

Fonte: Setor do Desporto do IPLeiria

Ludo Apta III - A integração pelo desporto
A Escola Superior de Educação e Ciências Sociais – ESECS, do Instituto Politécnico de Leiria
(IPLeiria) e a Oásis – Organização de Apoio e Solidariedade para a Integração Social,
organizaram, mais uma vez, em Leiria, a terceira edição da Ludo Apta – A integração pelo
desporto, que tem como objetivos promover e sensibilizar o desporto adaptado na
comunidade académica e na população em geral.
Durante a tarde do dia 20 de abril de 2013, sábado, no Estádio Magalhães Pessoa, foram mais
de 20 modalidades desportivas com ou sem adaptação, que todas as pessoas presentes
puderam experimentar e sentir as experiências de diferentes desportos.
Os Serviços de Ação Social do IPLeiria estiveram presentes com duas modalidades desportivas,
o Voleibol Sentado e o Futebol 5, em conjunto com a APPACDM, onde todas as pessoas
presentes no evento tiveram a oportunidade de experimentar estes desportos e perceber
algumas das dificuldades deste tipo de desportos.
De referir ainda que este evento contou com a presença do atleta paraolímpico Armando
Costa e da atleta olímpica Telma Santos (e estudante do IPLeiria).
Aproveitamos para agradecer a todos os estudantes que se disponibilizaram para nos apoiar
neste evento.

Fonte: Setor do Desporto do IPLeiria

Equipa de Futebol 11 do IPLeiria é Vice-Campeã Nacional
A equipa de Futebol 11 do IPLeiria alcançou, no dia 19 de abril de 2013, na cidade da Covilhã, o
segundo lugar da Fase Final do Campeonato Nacional Universitário da modalidade, organizado
pela Associação Académica da Universidade da Beira Interior.
A equipa de Futebol 11 realizou um bom trajeto na competição, tendo duas vitórias na fase de
grupo: contra o Instituto Politécnico do Porto venceu por 2-1 e sobre a Associação de
Estudantes do Instituto Superior Técnico venceu por 3-0.
Nos quartos-final a equipa do IPLeiria venceu a Associação de Estudantes da Faculdade de
Ciência e Tecnologia, por 2-0.
Nas meias-finais, a equipa do IPLeiria mediu forças com a Associação Académica de Coimbra.
Ao apito final o resultado era 0-0, o que obrigou a recorrer às grandes penalidades para se
saber o vencedor. A equipa do IPLeiria acabou por sair vencedora, ficando 5-3 na lotaria das
grandes penalidades.
Na final, não o IPLeiria não conseguiu levar a melhor sobre a Associação Académica da
Universidade do Minho, perdendo por 2-0, e alcançando assim a segunda posição.
O Instituto Politécnico de Leiria felicita os seus estudantes-atletas e restante equipa técnica
pela sua dedicação e desportivismo com que representaram a Instituição nesta competição.

Fonte: Setor do Desporto do IPLeiria

Equipa de Andebol Feminino do IPLeiria é Campeã Nacional
A equipa de Andebol feminino do IPLeiria alcançou, no dia 18 de abril de 2013, na cidade da
Covilhã, o primeiro lugar da Fase Final do Campeonato Nacional Universitário da modalidade,
organizado pela Associação Académica da Universidade da Beira Interior.
Numa jornada difícil, em que todas as equipas jogaram contra todas, o resultado ficou
decidido apenas no último jogo, onde o IPLeiria venceu a Universidade do Porto por 27-23.
Nos restantes lugares do pódio ficaram as equipas do Instituto Politécnico de Porto e da
Universidade do Porto, que conquistaram, respetivamente, o segundo e terceiro lugares.
Ao sagrar-se Campeã Nacional Universitária, a nossa equipa conquista também o direito
desportivo de representar Portugal no Campeonato Europeu Universitário, a decorrer de 23 a
30 junho de 2013, na cidade de Katowice, na Polónia.
O Instituto Politécnico de Leiria felicita as suas estudantes-atletas e restante equipa técnica
pela sua dedicação e desportivismo com que representaram a Instituição nesta competição.
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Fases Finais dos Campeonatos Nacionais Universitários
No ano letivo de 2012/2013, a entidade anfitriã para acolher as Fases Finais dos Campeonatos
Nacionais Universitários foi a Universidade da Beira Interior que reuniu, de 15 a 25 de Abril de
2013, mais de 2000 participantes em competição em 8 modalidades: Andebol, Basquetebol,
Futebol, Futsal, Hóquei em Patins, Patinagem, Rugby 7 e Voleibol.
O IPLeiria apurou para as Fases Finais dos Campeonatos Nacionais Universitários (CNU’s) as
modalidades de Andebol feminino, Futebol 11, Futsal feminino e Futsal masculino.
De 15 a 19 de abril de 2013, a equipa de Andebol feminino defrontou as equipas da UP,
AEISMAI, AAUAv, IPP e AAC. Já a equipa de Futebol 11 defrontou, na fase de grupos, as
equipas do IPP e AEIST, apurando-se para os ¼ finais, onde jogou com as equipas que
passaram dos restantes grupos, chegando à final com a equipa da AAUM.
De 22 a 25 de abril de 2013, a equipa de Futsal feminino defrontou, na fase de grupos, as
equipas do IPP e AEIST. A equipa de Futsal masculino defrontou, na fase de grupos, as equipas
da AEFMH e AAUAlg, apurando-se para os ¼ final, onde jogaram com as equipas que passaram
dos restantes grupos, ficando pelo jogo de apuramento para o 3.º e 4.º lugar da classificação
geral.

Campeonato Nacional Universitário de Surf
Nos dias 6 e 7 de abril de 2013, a praia do Marcelino, na Costa da Caparica, acolheu o
Campeonato Nacional Universitário de Surf, organizado pela LUSURF – Academia Lusófona de
Surf, onde o IPLeiria fez-se representar por um estudante-atleta, João Carvalho.
O primeiro dia de prova apresentou-se com muito vento, provocando dificuldades extra aos
estudantes-atletas em competição.
Os estudantes tiveram que demonstrar toda a sua técnica numa disputa equilibrada para
poderem, no segundo dia, disputar a meia-final e a final.
O estudante-atleta do IPLeiria, nos seus dois heats do primeiro dia, realizou manobras
conseguindo uma boa pontuação e apurando-se para os ¼ finais.
No segundo dia, nos ¼ finais, o estudante realizou uma boa prestação conseguindo apurar-se
para as meias-finais.
Depois de algumas horas de espera até estarem reunidas as melhores condições para a prática
do surf realizaram-se as meias-finais num heat difícil de onde foram apurados os quatro
estudantes que disputariam a final.
O atleta do IPLeiria não conseguiu passar à final por muito pouco, ficando com o 5.º lugar na
classificação geral, com uma excelente prestação.

Fonte: Setor do Desporto do IPLeiria

II Torneio de Apuramento de Andebol Feminino
Nos dias 13 e 14 de março de 2013, o Pavilhão Prof. Dr. Aristides Hall e o Pavilhão Alavarium,
em Aveiro, receberam o II Torneio de Apuramento de Andebol Feminino com a organização a
cargo da AAUAv, Associação Académica da Universidade de Aveiro.
A competição foi realizada por 4 equipas: AAUAv, AAC, AAUE e IPLeiria.
A equipa do IPLeiria não deu hipóteses a qualquer uma das adversárias neste Torneio,
conseguindo 3 vitórias em 3 jogos.
No primeiro dia da competição defrontaram a AAUE e a AAUAv vencendo por 20-15 e 19-17
respetivamente.
No segundo dia defrontaram a AAC num jogo equilibrado mas a vitória não fugiu da equipa do
IPLeiria vencendo por 16-14.
A classificação final depois dos dois Torneios realizados foi a seguinte:
1.º IPLeiria;
2.º AAC;
3.º AAUAv;
4.º AAUE.

Fonte: Setor do Desporto do IPLeiria

II Torneio de Apuramento de Andebol Masculino
Nos dias 13 e 14 de março de 2013, o Pavilhão Prof. Dr. Aristides Hall e o Pavilhão Alavarium,
em Aveiro, receberam o II Torneio de Apuramento de Andebol Masculino com a organização a
cargo da AAUAv, Associação Académica da Universidade de Aveiro.
A competição foi realizada entre 8 equipas: AAUAv, AAUM, AAC, AAUTAD, AAUE, AAUBI,
IPLeiria e IPV.
A equipa do IPLeiria não conseguiu apurar-se para as meias-finais que contaram com a
participação da AAUAv, AAC, AAUM e AAUTAD.
O IPLeiria ficou em 7.º lugar na classificação deste II Torneio de Apuramento, o que faz com
que, na classificação geral ocupe a 7.ª posição, o que não permite o acesso à fase final da
competição.
A classificação final deste II Torneio de Apuramento ficou ordenada da seguinte forma:
1.º AAUM;
2.º AAUAv;
3.º AAC;
4.º AAUTAD;
5.º IPV;
6.º AAUE;
7.º IPLeiria;
8.º AAUBI.

4.ª Jornada Concentrada de Futsal Masculino
Nos dias 11 e 12 de março de 2013, o Pavilhão de Desportivo do Instituto Politécnico de Viseu,
recebeu a 4.ª Jornada Concentrada de Futsal Masculino.
A competição foi realizada entre 9 equipas: IPViseu, AAC, AAUAlg, AAUTAD, AAUAv, AAG,
AAUM, AAUE e IPLeiria.
Nesta jornada a equipa do IPLeiria tentava garantir um lugar nas Fases Finas do Campeonato
Nacional Universitário.
No primeiro jogo, ao intervalo, a nossa equipa já vencia a AAUAlg por 2-0, mas o resultado
final fixou-se em 5-4 para a AAUAlg.
No segundo dia de competição a equipa do IPLeiria entrou a vencer, desta vez a equipa da
AAUE, por 6-1.
A equipa do IPLeiria ainda venceu por 6-1, a AAUTAD, jogo em atraso da 2.ª Jornada
Concentrada.
Depois de quatro jornadas a classificação final foi a seguinte:
1.º AAUM;
2.º IPLeiria;
3.º AAUAv;
4.º AAC;
5.º AAUAlg;
6.º AAUTAD;
7.º IPV;
8.º AAG;
9.º AAUE.
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Torneio Nacional Universitário de BTT CrossCountry
No dia 9 de março de 2013, realizou-se o Torneio Nacional Universitário de BTT Cross Country,
em Vila Real, com organização levada a cabo pela AAUTAD - Associação Académica da
Universidade de Trás o Montes e Alto-Douro.
Participaram no Torneio, no setor masculino, um total de 10 atletas.
O IPLeiria fez-se representar com um estudante-atleta, Emanuel Almeida.
O atleta representou de forma digna o IPLeiria conseguindo um meritório 8.º lugar nesta que
foi a primeira vez que o Instituto se apresentou nesta competição.

Fonte: Setor do Desporto do IPLeiria

II Torneio de Apuramento de Futsal Feminino
Entre os dias, 6 e 7 de março de 2013, o Pavilhão de Desportos de Vila Real, recebeu o II
Torneio de Apuramento de Futsal Feminino, organizado pela Associação Académica da
Universidade de Trás o Montes e Alto-Douro.
A competição foi realizada entre 9 equipas: AAUAv, AAUM, AAUAlg, AAG, AAC, AAUTAD,
AAUE, AAUBI e IPLeiria.
No final do primeiro dia só 4 equipas ficaram apuradas para as meias-finais, sendo eliminadas:
AATUAD, AAG, AAUE, AAUBI e AAUALg.
A equipa do IPLeiria chegou ao final do primeiro dia a somar duas vitórias: no 1.º jogo contra a
AAUÉvora, por 3-0, e no 2.º jogo contra a AAUBI por 5-0. Apurando-se, assim, para a primeira
meia-final, onde defrontou a equipa da AAUAveiro.
Após uma vitória na meia-final sobre a AAUAveiro, na final o IPLeiria acabou por perder contra
a AAUMinho.
Ficámos assim em segundo lugar neste II Torneio, ou seja, em quarto na classificação geral
deste apuramento. Deste modo, a equipa do IPLeiria ficou apurada para os play-offs das fases
finais a realizar no mês de abril, na cidade da Covilhã.
A classificação final deste II Torneio de Apuramento ficou ordenada da seguinte forma:
1.º AAUM;
2.º IPLeiria;
3.º AAC;
4.º AAUAv;
5.º AAUE;
6.º AAUTAD;
7.º AAUAlg;
8.º AAG;
9.º AAUBI.
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Campeonato Nacional Universitário de Atletismo - Corta-Mato
No dia 2 de março de 2013, realizou-se o Campeonato Nacional Universitário de Atletismo –
Corta-Mato, na cidade de Coimbra, com organização levada a cabo pela AAC - Associação
Académica de Coimbra.
Nesta competição participaram 20 atletas do género feminino e 40 atletas do género
masculino distribuídos por 5 equipas no setor feminino (AAUBI, AAUE, AAUM, U.Lisboa,
U.Porto) e 7 no setor masculino (AAC, AAUBI, AAUM, AEISEP, IPLeiria, U.Lisboa, U.Porto).
O Instituto Politécnico de Leiria fez-se representar com uma equipa composta por 6 elementos
masculinos que conseguiram levar para Leiria o troféu de 2.º lugar na competição por equipas.
A nível individual os nossos atletas classificaram-se da seguinte forma:
6.º Tiago Marques;
9.º João Leal;
11.º Wilson Conniott;
26.º Ilídio Dias;
31.º Valdo Barros;
35.º Ricardo Neves.

Fonte: Setor do Desporto do IPLeiria

Torneio Nacional Universitário de Snowboard
No dia 2 de março de 2013, realizou-se o Torneio Nacional Universitário de Snowboard, na
Torre, na Serra da Estrela, com organização levada a cabo pela AAUBI - Associação Académica
da Universidade da Beira-Interior, juntamente com a Federação de Desportos de Inverno.
Participaram no Torneio, no setor masculino, um total de 17 atletas.
O IPLeiria fez-se representar com um estudante-atleta, João Luís Almeida.
Apesar dos atrasos para o início da prova, o estudante representou da melhor forma o
Instituto Politécnico de Leiria, classificando-se em 10.º lugar.

Fonte: FADU

II Torneio de Apuramento Futebol de 11
Nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro, o Estádio Montenegro Machado e o Campo relvado do
IPViseu receberam o II Torneio de Apuramento de Futebol de 11.
Neste Torneio participaram 8 equipas: AATUAD, AAUAv, IPV, AAUM, AAC, AAUBI, AAUAlg e
IPLeiria.
No primeiro dia de competição a equipa do IPLeiria derrotou a equipa da AAUBI por 2-1.
No segundo dia, no jogo da manhã, a equipa do IPLeiria defrontou a equipa da AAUAv, saindo
deste confronto com mais uma vitória, por 1-0.
No jogo da tarde, a equipa do IPLeiria defrontou a equipa da AAUM que derrotou a equipa do
IPLeiria por 3-0.
Com os resultados acima referido a equipa do Politécnico de Leiria ficou apurada para a
realização do jogo da segunda meia-final.
Na segunda meia-final, num confronto de Politécnicos (IPV x IPLeiria), a equipa do IPLeiria foi
mais forte vencendo por 0-1, passando assim para a final do Torneio.
Numa Final com duas equipas fortes (AAUM x IPLeiria), e após um belíssimo jogo, a equipa do
IPLeiria acabara por perder através da marcação de grandes penalidades por 5-4, ficando assim
em segundo lugar neste II Torneio de Apuramento e carimbando acesso direto às Fases Finais,
a decorrer no mês de abril na cidade da Covilhã.
A classificação final ficou estabelecida da seguinte forma:
1.º AAUM;
2.º IPLeiria;
3.º AAUTAD;
4.º IPV;
5.º AAC;
6.º AAUBI;
7.º AAUAv;
8.º AAUAlg.

Fonte: Setor do Desporto do IPLeiria

Campeonato Nacional Universitário de Atletismo Pista Coberta
No dia 23 de fevereiro de 2013, realizou-se o Campeonato Nacional Universitário de Atletismo
em Pista Coberta, na cidade de Pombal, com organização levada a cabo pelo IPLeiria.
O IPLeiria apresentou-se com uma equipa de 38 elementos distribuídos pelas várias disciplinas
da modalidade, onde alguns atletas se destacaram.
Prova de 3000 metros Marcha
1.º Daniela Cardoso (Campeã Nacional e Recordista Nacional da Disciplina)
3.º Tânia Alves
Prova de 60 Metros Barreiras
3.º Gonçalo Ribeiro
Prova de 800 Metros
2.º João Leal
Prova de estafeta de 4X200 Metros
2.º Veronika Zhukova / Ana Filipa Silva / Ana Patrícia Silva / Nídia Reis
Salto com Vara
3.º Christophe Capitão
Salto com Vara
2.º Ana Filipa Silva
3.º Ana Patrícia Silva
Salto em Altura
2.º João Alexandre
Salto em Comprimento
3.º João Alexandre
No final da competição, no que diz respeito à classificação geral, a equipa do IPLeiria
conquistou o 2.º lugar, ficando a equipa da Universidade do Porto em 1.º lugar, ocupando,
assim, o último lugar do pódio, a equipa da Associação Académica de Coimbra.

Fonte: Setor do Desporto do IPLeiria

