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Rugby no IPLeiria 

1.ª Jornada Concentrada de Rugby 7 masculino  

O IPLeiria retomou no corrente ano letivo, o apoio ao Rugby, disponibilizando treinos regulares, em 

Peniche. 

A grande estreia da equipa decorreu durante a 1.ª Jornada Concentrada de Rugby 7 masculino, que 

decorreu no passado dia 19 de novembro em Évora. 

Nesta Jornada participaram 5 outras equipas: AAUE, AAC, AAUBI, AAUTAD, e AAUAv. 

A 2.ª Jornada Concentrada desta modalidade irá decorrer no dia 6 de março de 2015 na cidade de Vila 

Real onde a equipa do IPLeiria terá a oportunidade de conquistar mais alguns pontos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IPLeiria vence todos os jogos  

1.ª Jornada Concentrada de Andebol Masculino 

A cidade de Vila Real acolheu a 1.ª Jornada Concentrada de Andebol masculino, nos dias 20 e 21 de 

novembro de 2014, numa prova organizada pela AAUTAD, onde marcaram presença oito equipas: 

AAUTAD, AAC, IPV, AAUAv, IPG, IPLeiria, AAUBI e AAUE. 

A equipa do IPLeiria terminou a 1.ª Jornada Concentrada em 1.º lugar da classificação geral, tendo 

vencido todos os jogos.  

A 2.ª Jornada Concentrada realizar-se-á nos dias 16 e 17 de março de 2015, na cidade da Covilhã. A 

equipa do IPLeiria procurará não ser destronada da posição que ocupa atualmente na tabela 

classificativa, conseguindo conquistar um lugar na Fase Final do Campeonato Nacional Universitário da 

modalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Equipa de Andebol Feminino do IPLeiria vence todos os jogos 

1.ª Jornada Concentrada de Andebol Feminino 

A cidade de Vila Real acolheu a 1.ª Jornada Concentrada de Andebol feminino no dia 20 de novembro de 

2014, numa prova organizada pela AAUTAD, onde marcaram presença seis equipas: AAUAv, IPLeiria, 

NOVA, AAUE, AAC e IPG.  

A equipa do IPLeiria terminou esta Jornada em 2.º lugar da classificação geral, mesmo vencendo todos 

os jogos realizados, classificando-se em 1.º lugar a equipa AAUAv devido à diferença de golos marcados 

e golos sofridos. 

A 2.ª Jornada Concentrada irá decorrer nos dias 16 e 17 de março de 2015, na cidade da Covilhã, onde a 

equipa do IPLeiria terá a possibilidade de atingir o topo da tabela classificativa.  

 

 

Fonte: FADU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Equipa de Futsal Feminino do IPLeiria renovada 

1.ª Jornada Concentrada de Futsal Feminino 

Decorreu na cidade de Aveiro, a 1.ª Jornada Concentrada de Futsal feminino, nos dias 24 e 25 de 

novembro e 2014, numa prova organizada pela AAUAV, onde marcaram presença oito equipas: IPLeiria, 

IPSantarém, AAUTAD, AAUE, IPG, AAUBI, AAUAv e AAC. 

A equipa do IPLeiria terminou a 1.ª Jornada Concentrada ocupando o quinto lugar da tabela 

classificativa. 

A próxima Jornada irá decorrer nos dias 11 e 12 de março de 2015, na cidade de Évora, procurando a 

equipa do IPLeiria dar tudo por tudo para que os resultados obtidos na 1.ª Jornada Concentrada sejam 

alterados e se possam manter em Competição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Equipa do IPLeiria sem derrotas 

1.ª Jornada Concentrada de Futebol 11 

A cidade de Faro acolheu a 1.ª Jornada Concentrada de Futebol 11, nos dias 1, 2 e 3 de dezembro de 

2014, numa prova organizada pela AAUAlg, onde marcaram presença nove equipas: AAUTAD, AAUBI, 

AAUE, IPSantarém, AAC, AAUAv, IPV, IPLeiria e AAUAlg, 

A equipa do IPLeiria terminou a 1.ª Jornada Concentrada em 2.º lugar da classificação geral (menos um 

jogo que a equipa que ocupa o 1.º lugar), tendo vencido dois jogos e empatado um, sendo assim a única 

equipa sem qualquer derrota.  

A 2.ª Jornada Concentrada realizar-se-á nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro de 2015, na cidade da Covilhã. 

A equipa do IPLeiria irá lutar pelo primeiro lugar da tabela classificativa, que lhe servirá de passaporte 

para a Fase Final do Campeonato Nacional Universitário da modalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IPLeiria promove VI Troféu de Karting  

Decorreu no passado dia 4 de dezembro, no Kartódromo EuroIndy, na Batalha, o VI Troféu de Karting do 

Instituto Politécnico de Leiria. 

Esta competição organizada pelos Serviços de Ação Social do IPLeiria, teve como objetivo, apurar as três 

melhores equipas para o Campeonato Nacional Universitário de Karting Equipas e os três melhores 

estudantes atletas do género masculino e feminino para o Campeonato Nacional Universitário de 

Karting Individual, a ter lugar, respetivamente, no dia 17 de dezembro de 2014, na cidade de Aveiro, e 

no mês de maio de 2015 na cidade de Vila Real. 

A competição contou com a presença de vinte e quatro estudantes do IPLeiria, que disputaram três 

fases de prova: 1.ª - Treinos Cronometrados, 2.ª - 1.ª Corrida e final individual e 3.ª - Corrida de equipa. 

O pódio individual foi ditado pelo somatório dos tempos obtidos na primeira fase e segunda fase da 

prova. 

Em masculinos os estudantes-atletas no pódio foram: 

1º - Maurício Moreira 

2º - André Rezende 

3º - Jorge Baptista 

 

Em femininos as estudantes-atletas no pódio foram: 

1ª - Maria Delgado 

2ª - Daniela Bastos 

 

 

 

 

 

 

 

 



Equipa de Futsal Masculino do IPLeiria renovada e com boa prestação 

1.ª Jornada Concentrada de Futsal Masculino - Zona Centro  

 A cidade de Coimbra acolheu a 1.ª Jornada Concentrada de Futsal Masculino, da Zona NCS – Grupo 

Centro, nos dias 9 e 10 de dezembro de 2014, numa prova organizada pela AAC. 

Os jogos decorreram no Pavilhão n.º 3 do Estádio Universitário de Coimbra, onde marcaram presença 5 

equipas: IPLeiria, AEISEC, AEISCAC, AAUAv e AAC. 

A equipa do IPLeiria encontra-se atualmente no 3.º lugar da tabela classificativa da Zona NCS – Grupo 

Centro, conquistando nesta Jornada uma vitória e uma derrota.  

A 2.ª Jornada Concentrada da Zona NCS – Grupo Centro irá decorrer nos dias 2 e 3 de Março de 2015 na 

cidade de Aveiro, no Pavilhão Aristides Hall da Universidade de Aveiro. 

 

 

Fonte: FADU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Campeonato Nacional Universitário de Karting Equipas 

No passado dia 17 de dezembro, o kartódromo de Oiã - Aveiro recebeu o Campeonato Nacional 

Universitário de Karting Equipas. 

A prova contou com 44 inscritos do género masculino e com 4 inscritos do género feminino, 16 equipas 

no total, em representação ao IPLeiria estiveram 9 atletas, distribuídos por três equipas:  

- Equipa IPLeiria 1: Maria Delgado, Maurício Moreira e Jorge Baptista; 

- Equipa IPLeiria 2: Manuel Cordeiro, Rui Teixeira e João Abel; 

- Equipa IPLeiria 3: Daniela Bastos, Luís Cristóvão e Pedro Rebelo. 

Nesta competição os estudantes do IPLeiria ocuparam, respetivamente, 7.º lugar, 9.º lugar e 10.º lugar 

da classificação geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Campeonato do Mundo Universitário de Andebol 

Guimarães 2014 

 

As estudantes atletas do IPLeiria, Mariama Sanó, Maria de Fátima Suaré e Gizelle Vieira integram a 

convocatória para a Seleção Nacional Universitária de Andebol Feminino para o Campeonato do Mundo 

Universitário (CMU) da modalidade, que irá decorrer em Portugal na cidade de Guimarães de 03 a 10 de 

agosto. 

 

Felicitamos as nossas estudantes atletas e desejo-lhes os melhores sucessos! 

 

Felicitamos também o nosso treinador da modalidade de Andebol, Marco Afra, que integra a comitiva 

deste mundial como treinador da equipa feminina! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Equipa do IPLeiria conquista Prémio FAIRPLAY 

 

Depois de conquistar o Campeonato Nacional Universitário de Andebol, a equipa feminina de Andebol 

do IPLeiria, chegou à cidade de Roterdão, na Holanda, a 22 de julho, para disputar o 2nd European 

Universities Games – EUSA GAMES 2014, a decorrer de 22 a 30 de julho de 2014. 

 

No primeiro dia, 22 de julho, decorreu a General Technical Meeting Handball, onde a comitiva Técnica 

do IPLeiria esteve presente, ficando a conhecer as adversárias e qual o grupo a que iria pertencer: 

 

     Grupo B 

     - IPLeiria; 

     - Turquia 2; 

     - Croácia; 

     - Polónia. 

 

Os jogos iniciaram no dia 23 de julho, dia em que a equipa do IPLeiria jogou contra a Croácia. 

 

Ao intervalo as equipas estavam empatadas a 11 bolas, mas no final do jogo o IPLeiria perdeu por 22-18. 

 

O dia 24 de julho foi marcado pela Cerimónia de Abertura que decorreu no "Stadium of Football Club 

Excelsior", não havendo, portanto, jogos nesse dia. 

 

O Campeonato continuou no dia 25 de julho com o segundo jogo da fase de grupos, no qual a equipa do 

IPLeiria defrontou a equipa da Polónia. 

 

Ao intervalo o IPLeiria perdia por 22-13 e no final do jogo perdeu por 38-21. 

 

Sábado, dia 26 de julho, foi dia de descanso, pelo que a comitiva nacional aproveitou para conhecer um 

pouco a cultura do país, e em particular da cidade de Roterdão, que a acolheu durante o Campeonato. 

 

Os jogos regressaram no dia seguinte, 27 de julho, com o terceiro jogo da fase de grupos. Neste dia a 

equipa nacional defrontou a equipa da Turquia 2. 

 

Ao intervalo o IPLeiria ganhava por 12-11 e findo o jogo consagrou a vitória por 27-26. 

 

No dia 28 de julho, teve lugar o último jogo de apuramento. Neste, o IPLeiria perdia ao intervalo por 14-

11 contra a equipa da Turquia 1 que manteve a vantagem até ao final do jogo que acabou com o 

marcador a indicar 29-24. 

 

A disputa entre 7.º e 8.º lugar da classificação geral decorreu no dia 29 de julho, entre a equipa do 

IPLeiria e a equipa da Turquia 2. 

 

Ao intervalo o IPLeiria estava a perder por 17-12, mantendo-se esta situação até ao final do jogo, que 

acabou com a derrota da equipa nacional por 29-28. 

 

Findo o campeonato, decorreu a cerimónia de entrega de prémios. Na classificação geral, o IPLeiria 

acabou a ocupar o 8.º lugar da competição. 

 



Ainda neste dia, decorreu, igualmente, a cerimónia de entrega de prémios, onde a equipa do IPLeiria 

conquistou o Prémio FAIRPLAY. 

 

Na quarta-feira, dia 30 de julho, foi dia de regresso a Portugal. 

 

Agradecimento especial à Lizsport pelo equipamento do jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IPLeiria presente na maior competição europeia universitária com equipa de Andebol Feminino 

 

IPLeiria presente na maior competição europeia universitária com equipa de Andebol Feminino 

A cidade de Roterdão, na Holanda, recebe, de 23 de julho a 09 de agosto, a 2.ª edição dos European 

Universities Games, organizados pela European University Sport Association (EUSA). 

 

Esta é a maior competição multidesportiva universitária a nível europeu que reúne, no presente ano, 

estudantes-atletas de 45 países europeus ao longo de duas semanas. 

 

Neste grande evento desportivo de nível europeu o IPLeiria estará representado pela equipa de Andebol 

Feminino, constituída por 16 elementos: 4 oficiais, o Administrador dos Serviços de Ação Social do 

IPLeiria, Doutor Miguel Jerónimo, a Coordenadora do Setor do Desporto, Dra. Cândida Bairrada, o 

treinador, Dr. Marco Afra, a Fisioterapeuta, Dra. Ana Margarida Carvalho, e as 12 estudantes-atletas, 

Ana Teixeira, Andreia Isidro, Adriana Bastos, Carolina Costa, Cristiana Faria, Gizelle Carvalho, Joana 

Ferraz, Margarida Gabriel, Mariama Sanó, Maria de Fátima Suaré, Stéfany Vaz e Susana Neves. 

 

O Instituto Politécnico de Leiria deseja a toda a comitiva boa sorte! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Equipa do IPLeiria participa em Circuito Regional de Andebol de Praia 

 

A equipa de Andebol Feminino do IPLeiria irá durante o mês de julho participar no Circuito Regional de 

Andebol de Praia. 

 

Este Circuito é constituído por 4 etapas, elas são: 

- 04 a 06 de julho de 2014, na Praia de São Pedro de Moel; 

- 11 a 13 de julho de 2014, na Praia da Nazaré; 

- 18 a 20 de julho de 2014, na Praia das Paredes; 

- 25 a 27 de julho de 2014, na Praia do Pedrogão. 

 

A primeira etapa já decorreu ficando a equipa do Instituto em 2.º lugar. 

 

Este circuito serve também como preparação física das estudantes para a participação no 2nd European 

Universities Games - EUSA GAMES 2014, a realizar-se na cidade de Roterdão, na Holanda de 22 a 30 de 

julho de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Campeonato do Mundo Universitário de Futsal 2014 

 

Os estudantes atletas do IPLeiria, Francisco Calado, Ana Carolina Costa e Ana Carolina Sérvolo, estão na 

convocatória final da Seleção Nacional Universitária de Futsal masculino e feminino para o Campeonato 

do Mundo Universitário (CMU) de Futsal 2014, que irá decorrer em Málaga (Antequera) de 13 a 20 de 

julho, incluindo a realização do estágio de preparação a decorrer em Faro, de 30 de junho a 11 de julho. 

 

Felicitamos os nossos estudantes e desejo-lhes os melhores sucessos! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=649164558508711&set=a.157472297677942.36074.156637191094786&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=649164558508711&set=a.157472297677942.36074.156637191094786&type=1&relevant_count=1


Gala do Desporto SAS IPLeiria 2014 

 

Decorreu, no passado dia 18 de junho, em Leiria, a 11.ª Gala do Desporto SAS IPLeiria, onde foram 

distinguidos os melhores desportistas do Instituto Politécnico de Leiria. 

 

Esta cerimónia, da responsabilidade dos Serviços de Ação Social, visou o reconhecimento público da 

importância atribuída pelo Politécnico de Leiria à prática desportiva, bem como aos resultados 

alcançados pelos seus estudantes durante o ano letivo de 2013/2014. 

 

Para o evento, foram convidados todos os estudantes-atletas do IPLeiria, treinadores, coordenador 

técnico, bem como a Direção das Escolas Superiores e Presidentes das Associações de Estudantes do 

Instituto. Marcou presença também a Presidente da Federação Académica do Desporto Universitário 

(FADU), Dra. Filipa Godinho, e outros elementos da Direção.  

 

Durante a Gala foram entregues prémios aos galardoados em diversas categorias e aos Campeões 

Nacionais Universitários do Instituto Politécnico de Leiria, nas modalidades de Andebol, Atletismo, Judo, 

Karting, Kickboxing e Taekwondo.  

 

Foi uma noite de convívio e confraternização onde a alegria e a boa disposição foram uma constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Torneio Feminino Interescolas SAS IPLeiria 2014 

 

No dia 16 de junho de 2014, realizou-se no Pavilhão Municipal de Pousos, o II Torneio Feminino 

Interescoals dos Serviços de Ação Social do IPLeiria. 

 

Nesta segunda edição participaram estudantes da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais - 

ESECS, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão - ESTG e Escola Superior de Saúde - ESSLei e 

ERASMUS. 

 

Venceu a classificação geral do Torneio a equipa da ESTG. 

 

Este evento foi marcado pela boa disposição, companheirismo e equilíbrio desportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Torneio Nacional Universitário de Futebol Praia 2014 

 

Organizado pelo Instituto Politécnico de Leiria, ocorreu no passado dia 15 de junho de 2014, na Vila da 

Nazaré o Torneio Nacional Universitário de Futebol de Praia. 

 

Para além do IPLeiria que participou no evento com duas equipas, uma feminina e uma masculina, 

participaram também a U.Porto igualmente com uma equipa feminina e outra masculina, a AAUM que 

se fez representar por três equipas, sendo duas masculinas e uma feminina e a AAUAv, com duas 

equipas masculinas. 

 

A nível feminino, Leiria, realizou dois jogos bastante renhidos. No primeiro jogo contra a U.Porto no final 

das duas partes existia um empate por 3-3, sendo necessário recorrer às grandes penalidades. Nas 

grandes penalidades vitória da U.Porto por 2-1. 

 

No segundo jogo contra a AAUM, o resultado final foi de 5-3 para a equipa do Minho. Com isto, a equipa 

de Leiria ocupou o 3.º lugar da classificação geral. 

 

A nível masculino, o primeiro jogo teve como resultado uma vitória de 3-0, por falta de comparência da 

equipa 1 da AAUAv. 

 

O segundo jogo, realizado contra a equipa 2 da AAUM terminou em derrota para os estudantes de Leiria 

com um resultado de 3-1. 

 

Na primeira meia-final, o IPLeiria foi superado pela equipa da U.Porto, perdendo o jogo por 2-0. 

 

No último jogo do dia, Leiria defrontou a equipa 1 da AAUM, na disputa do 3.º/4.º lugar. No apito final 

as equipas encontravam-se empatadas a 1 golo pelo que recorreu-se à marcação de grandes 

penalidades. Vencendo Leiria por 2-1. Classificando-se assim em 3.º lugar da classificação geral. 

 



Campeonato Nacional Universitário de Orientação 2014 

 

Teve lugar no passado dia 14 de junho de 2014, em Quiaios, Figueira da Foz, o Campeonato Nacional 

Universitário de Orientação. 

 

Resultado de um trabalho conjunto entre a Federação Portuguesa de Orientação, o Regimento de 

Artilharia Nº 4 e o Clube de Orientação do Centro. 

 

Sendo assim o Campeonato Nacional Universitário da modalidade integrado no 16.º Grande Prémio de 

Orientação do RA4. 

 

Participaram nesta competição, para além do IPLeiria, a AACoimbra, a AAUÉvora, a AAU Minho, a 

AEESTeSL, a AEFMH, a aeISEP, a EN, o IPC, o IPP, a U.Porto, a AAUTAD e a NOVA. 

 

Em representação do Instituto Politécnico de Leiria, esteve o atleta Tiago Cruz, que competiu na 

categoria C, alcançando o 19.º lugar da classificação geral com 25 pontos. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=648196721938828&set=a.157472297677942.36074.156637191094786&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=648196721938828&set=a.157472297677942.36074.156637191094786&type=1&relevant_count=1


III Caminhada Solidária SAS-IPLeiria recolhe 290 quilos de bens alimentares 

 

Cerca de 230 pessoas participaram domingo, dia 08 de junho, na III Caminhada Solidária SAS-IPLeiria, 

que recolheu 290 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. 

 

Esta iniciativa contou também com o apoio da Casa do Pessoal do IPLeiria, da Rede IPLeiria alumni e das 

Associações de Estudantes, bem como de fornecedores (Cordeiro & C.ª, Pac&Bom, Mini Big Cake e 

Neosan) e da entidade protocolada com o Instituto, Áshrama Leiria – Centro do Yoga. 

 

O Presidente da Direção da Cáritas, Dr. Júlio Coelho Martins, mostrou-se satisfeito com a iniciativa e 

refere, em mensagem dirigida ao Instituto, que “A Cáritas Diocesana de Leiria-Fátima sente-se honrada 

pelo facto de mais um ano ser a instituição escolhida para receber os bens alimentares gentilmente 

cedidos pelos participantes do evento III Caminhada Solidária do IPL. Atentos na importância e 

responsabilidade desta acção, renovamos o nosso sincero agradecimento”. 

 

O Presidente do Instituto Politécnico de Leiria agradece, em nome do Instituto, a todos os que tiveram 

oportunidade de participar solidariamente na III Caminhada Solidária do Instituto Politécnico de Leiria. 

 

  
 



Estudantes atletas do IPLeiria estiveram presentes em estágio para a Seleção Nacional Universitária 

de Futsal 

 

Os estudantes atletas, Rui Castelhano e Francisco Calado, da modalidade de Futsal do Instituto 

Politécnico de Leiria, estão entre os pré-convocados pelo Selecionador Nacional da modalidade 

Professor Jorge Braz, para o Campeonato do Mundo Universitário de Futsal que decorrerá em Málaga, 

Espanha, de dia 13 a 20 de julho de 2014. 

 

O IPLeiria felicita os seus estudantes, desejando-lhes um bom desempenho. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Campeonato Nacional Universitário de Triatlo 2014 

 

A cidade de Peniche foi no passado dia 10 de junho, palco do XXXI Triatlo de Peniche, prova na qual foi 

inserido o Campeonato Nacional Universitário de Triatlo.  

 

Assim como o IPLeiria, também participaram em competição a AAC, a AAUAv, a AAUBI, a AAUE, a AEIST, 

a U.Porto, a AAUM, a AEFFUL e a AEFMH. 

 

Representando o Instituto Politécnico de Leiria, esteve presente o estudante atleta Hugo Morais. 

 

Numa prova árdua, o atleta realizou as disciplinas de natação, ciclismo e corrida com os seguintes 

resultados: 

- Natação, com o tempo total de 16min04s, terminando em 15.º lugar; 

- Ciclismo, em 1h04m59, alcançando o 16.º lugar; 

- Corrida, em 27min17seg atingindo também o 16.º lugar.  

 

Para o atleta de Leiria, a prova teve a duração total de 1h48m21s, conquistando assim o 16.º lugar da 

classificação geral. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=648195648605602&set=a.157472297677942.36074.156637191094786&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=648195648605602&set=a.157472297677942.36074.156637191094786&type=1&relevant_count=1


Campeonato Nacional Universitário de Taekwondo 2014 

 

O Pavilhão Desportivo da Universidade de Évora acolheu o Campeonato Nacional Universitário de 

Taekwondo, numa prova integrada no programa dos CNU Individuais Concentrados 2014. 

 

Durante a manhã realizaram-se as provas técnicas, onde participaram um total de 33 atletas, 12 do 

género feminino e 21 do género masculino. 

 

No que diz respeito às provas técnicas de POOMSAE DAN e POOMSAE KUP, Catarina Miranda (AEIST) 

arrecadou o ouro no individual feminino, e Bruno Fernandes (IPP) venceu no individual masculino. 

Cláudia Sousa e Gonçalo Caturra, estudantes AAUE, alcançaram o 1.º posto como par misto. 

 

Ao início da tarde, realizaram-se os combates com um total de 46 inscritos, 30 do género masculino e 16 

do género feminino, nas diversas categorias (-49kg f, -53kg f, -57kg f, -62kg f, -67kg f, -73kg f, -63kg m, -

68kg m, -74kg m, -80kg m, -87kg m e +87 kg m). 

 

O IPLeiria contou com a participação de dois estudantes atletas: David Agostinho e Miguel Silva, que 

competiram na categoria de +87kg, onde defrontaram estudantes atletas da AAUE, vencendo sempre os 

seus combates até chegarem à final onde se defrontaram. 

 

No combate final entre os dois estudantes de Leiria, David Agostinho levou a melhor sobre o seu 

companheiro Miguel Silva, renovando o título do ano anterior sagrando-se novamente, Campeão 

Nacional Universitário de Taekwondo na sua categoria. 

 

O estudante Miguel Silva sendo estreante nesta competição obteve um excelente resultado 

arrecadando a medalha de prata, sagrando-se vice-campeão. 
 

  
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=642608905830943&set=a.157472297677942.36074.156637191094786&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=642608905830943&set=a.157472297677942.36074.156637191094786&type=1&relevant_count=1


Campeonato Nacional Universitário de Canoagem 

 

No passado dia 24 de maio, o Clube Náutico do Prado recebeu o Campeonato Nacional Universitário de 

Canoagem, numa prova organizada pela Associação Académica da Universidade do Minho. 

 

No rio Cávado realizaram-se um total de 10 regatas nas categorias de K1 200m, K1 500m, K2 200m, K2 

500m, C2 200m e C2 500m. 

 

O Instituto Politécnico de Leiria fez-se representar por dois estudantes atletas, Hugo Morais e Rui Lino, 

que participaram nas provas de K1 200m, K1 500m, K2 200m K2 500m. 

 

O melhor resultado para os estudantes do IPLeiria foi na categoria de K2 500m, uma vez que finalizaram 

a prova na 2.ª posição, sagrando-se Vice-Campeões Nacionais Universitários.  

No que diz respeito à prova feminina, esta foi ganha por duas estudantes da U.Porto. 

 

Na prova de K1 200m, assim como na prova de K1 500m, o grande vencedor foi um estudante do IPP e 

no feminino o ouro foi entregue a uma estudante da U.Porto. 

 

Na prova de K2 200m, os medalhados de ouro foram dois atletas do IPP e na prova feminina o ouro 

voltou a sorrir a duas estudantes da U.Porto. 

 

Nas provas de C1 200 e C1 500, ambas masculinas, a medalha de ouro foi conquistada pelo estudante da 

AAC. 

 

Nas restantes provas em que participaram os atletas do IPLeiria a classificação foi a seguinte: 

K1 200m - Rui Lino 6.º lugar e Hugo Morais 7.º lugar; 

K1 500m - Rui Lino 4.º lugar e Hugo Morais 5.º lugar; 

K2 200m - Rui Lino e Hugo Morais 4.º lugar. 

 

 
 

 
 
 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=635968876494946&set=a.157472297677942.36074.156637191094786&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=635968876494946&set=a.157472297677942.36074.156637191094786&type=1&relevant_count=1


Campeonato Nacional Universitário de Surf 

 

Nos dias 24 e 25 de maio, a Freguesia da Carvoeira, Mafra, recebeu na praia da Foz do Lizandro o 

Campeonato Nacional Universitário de Surf, organizado pela Académica Lusófona. 

 

O Instituto Politécnico de Leiria contou com a presença do estudante atleta João Nini. 

 

Nesta competição, estiveram também presentes a AAULHT, a AEFMH, a NOVA, a AEESEL, a AEFA, a 

AEIST, a AEISEG, a AAENIDH, a U.Porto, a AEISCTE-IUL, a AAUAv, a AECLSBE, a AEISEL, a AEISMAI, a AEISA 

e a AAUL. 

 

O estudante atleta do IPLeiria iniciou a competição inserido no segundo heat da 1.ª ronda, juntamente 

com atletas da NOVA, da AECLSBE e da AEISMAI.  

Neste heat, o atleta de Leiria foi o terceiro mais pontuado, ficando assim de fora da fase seguinte da 

competição. 

 

A nível classificativo geral, João Nini terminou a prova em 32.º lugar. 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=635957823162718&set=a.157472297677942.36074.156637191094786&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=635957823162718&set=a.157472297677942.36074.156637191094786&type=1&relevant_count=1


Campeonato Nacional Universitário de Kickboxing Low Kick 2014 

 
No passado dia 17 de maio, a cidade de Évora recebeu o Campeonato Nacional Universitário de 

Kickboxing Low Kick. 

 
O Instituto Politécnico de Leiria esteve representado pelo estudante atleta, Bruno Vicente, detentor de 

conquistas nacionais, europeias e mundiais da modalidade e já Campeão Nacional Universitário no 

presente ano letivo na categoria <69kg de Kickboxing Light Kick. 

Inscrito para a categoria de menos <71kg, o estudante atleta optou por subir para a categoria de <75kg  

por falta de adversário na sua categoria. 

 
O estudante iniciou o Campeonato com uma vitória sobre o atleta Rui Martins da Associação Académica 

da Universidade do Minho. 

 
Na final estava confirmado o combate com o estudante da Associação Académica da Universidade da 

Beira Interior, que infelizmente não compareceu ao combate, por lesão. 

 
Sagrando-se assim, o estudante, Bruno Vicente, Campeão Nacional Universitário de Kickboxing Low Kick. 

 

 

 

 

 



Campeonato Nacional Universitário Ténis Individual 2014 

 
Nos dias 15 de maio de 2014, a cidade de Évora, acolheu os Campeonatos Nacionais Universitário de 

modalidades. 

 
O IPLeiria contou com a presença de um estudante atleta, Jorge Ferreira. 

Num evento realizado no Clube de Ténis de Évora, participaram a nível masculino, o IPLeiria, a AAUM, a 

AAUBI, a U.Porto, a AAUAv, a AAC, a AAUE, a AAUTAD, a AEESTESL, a AEFMH, a AEISEP, a AEIST, o IPP e a 

NOVA. 

 
Como consequência de ser nomeado cabeça de série, o atleta do IPLeiria foi colocado diretamente nos 

1/8 de final. 

 
No primeiro jogo do dia realizado pelas 11h30, foi derrotado por 4-0, pelo atleta da Universidade NOVA. 

 
No segundo jogo do dia, o estudante-atleta de Leiria, alcançou a vitória num jogo bastante disputado, 

no qual foi necessário recorrer a medidas de desempate. 

 
Na terceira disputa do dia saiu derrotado, num jogo equilibrado. Com esta segunda derrota, Jorge 

Ferreira, ficou pelos 1\4 de final. 

 

 

 

 

 

 

 



Campeonato Nacional Universitário de Ténis de Mesa Individual 2014 

No passado dia 15 de maio, realizou-se na Arena de Évora o Campeonato Nacional Universitário de 

Ténis de Mesa Individual, com um total de 44 inscritos, dos quais, 9 atletas femininas e 35 atletas 

masculinos. 

Em representação do IPLeiria estiveram dois estudantes, Luís Nunes e Henrique Nunes. 

O estudante atleta Luís Nunes passou duas eliminatórias, e acabou afastado por um estudante da 

Universidade do Porto. 

O estudante, Henrique Nunes, foi mais longe, mas foi derrotado pelo estudante da AAUAlg no jogo que 

daria o acesso à meia-final. 

No que diz respeito à classificação geral, Henrique Nunes foi 5.º classificado, enquanto Luís Nunes foi 

13.º. 

O pódio masculino ficou organizado da seguinte forma: 

1.º - Carlos Fernandes, AAUM; 

2.º - Celso Madeira, AAUAlg; 

3.º - Tomás Law, AEIST. 

E as três primeiras classificadas femininas foram: 

1.ª - Ana Torres, U.Porto; 

2.ª - Andreia Almeida, AAUAlg; 

3.ª - Catarina Dias, AEIST. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Campeonato Nacional Universitário de Karting 2014 

No passado dia 15 de maio, a cidade de Évora recebeu o Campeonato Nacional de Karting (masculino e 

feminino), no Kartódromo daquela cidade. 

A prova contou com 49 inscritos do género masculino e com 12 inscritos do género feminino, em 

representação do IPLeiria estiveram 5 atletas: André Rezende, Carlos Silva, Jorge Baptista, Daniela 

Bastos e Maria Delgado. 

Os estudantes atletas Carlos Silva e Jorge Baptista alcançaram os pontos necessários nos treinos 

cronometrados e na 1.ª corrida para poderem disputar a corrida final (20 minutos). 

André Rezende, viu-se afastado da final depois de uma prova menos conseguida nos treinos 

cronometrados, embora tenho tido um excelente desempenho na 1.ª corrida de 15 minutos onde 

terminou na 3.ª posição, sendo 20.º classificado na geral.  

Na final constituída por 18 atletas, os estudantes Carlos Silva e Jorge Baptista, alcançaram o 5.º lugar e 

10.º lugar, respetivamente.  

O vencedor da prova masculina foi Luís Moreira da Universidade do Porto. 

No que diz respeito à prova feminina, desde os treinos cronometrados se percebeu que as estudantes 

atletas Daniela Bastos e Maria Delgado iam lutar pelo pódio.  

As atletas tiveram um excelente desempenho nos treinos cronometrados e na 1.ª corrida, ficando assim 

bem classificadas para o acesso à corrida final.  

Na corrida final estiveram 9 atletas, destacando-se a estudante do IPLeiria, Daniela Bastos, sagrando-se 

Campeã Nacional Universitária da modalidade com um total de 114 pontos na soma das três corridas. 

A estudante atleta Maria Delgado foi 3.ª classificada da geral com 108 pontos. O segundo lugar do pódio 

pertenceu à estudante Joana Fernandes da AAUM, com um somatório de 111 pontos. 

 
 

 

 

 



Fases Finais Concentradas CNU 2014 

 
De dia 7 a 12 de Abril de 2014, a cidade da Maia, Cidade Europeia do Desporto, recebeu as Fases Finais 

Concentradas Campeonato Nacional Universitário 2014. Foram incluídas as seguintes provas: Andebol 

F.,Andebol M., Basquetebol F., Futsal F., Futsal M., Futebol 11 M., Rugby 7 M., Rugby 7 F., Voleibol F., 

Voleibol M., Hóquei em Patins M., Corfebol. 

O IPLeiria no presente ano fez-se representar com as equipas de Andebol F., Futsal F. e Hóquei em 

Patins M..  

A equipa de Andebol Feminino sagrou-se Bicampeã Nacional Universitária e conquistando assim o 

direito desportivo para participar no 2nd European Universities Games 2014, que decorrerá em 

Roterdão de 24 de julho a 8 de agosto de 2014. 

A equipa de Futsal Feminino ficou em 4.º lugar da classificação geral da modalidade, entre as 12 

formações que participaram nesta Fase Final. 

A equipa de Hóquei em Patins Masculino alcançou também o 4.º lugar da competição. 

No término de mais uma Fase Final do Campeonato Nacional Universitário é importante referir que a 

participação de todas as equipas em representação do IPLeiria foi muito boa, todas demonstraram um 

notável espírito de equipa, entrega e determinação, mostrando que todos estes valores nos podem 

levar onde mais desejamos e que no próximo ano possamos estar novamente nesta fase com as mesma 

ou novas conquistas. 

Parabéns a todos os estudantes atletas e equipas técnicas do IPLeiria que participaram nesta Fase Final 

do Campeonato Nacional Universitário! 

 

 

 

 

 



Equipa de Futsal Feminino IPLeiria  

Fase Final, Maia 2014 

A equipa de Futsal Feminina do IPLeiria marcou presença na Fase Final do Campeonato Nacional 

Universitário que decorreu na Maia entre os dias 8 e 12 de abril de 2014. 

A competição iniciou-se no dia 8, no Pavilhão de Águas Santas I, com a equipa de Leiria a defrontar a 

formação da AEFMH, saindo a equipa do IPLeiria vitoriosa com um resultado de 2-0. 

No segundo dia de competição, dia 9, o IPLeiria entrou em campo pelas 11h30, vencendo a AEISEP por 

uns expressivos 7-1. Com estas duas vitórias o IPLeiria conquistou o 1.º lugar do grupo B e carimbava 

desta forma o passaporte para os quartos-de-final. 

No jogo dos quartos-de-final, dia 10, a aguardar a equipa do IPLeiria estava a equipa da AEFEUP, que 

tinha alcançado o 2.º lugar do grupo A. A equipa do IPLeiria venceu a partida, sendo o resultado final de 

5-2. 

Com este resultado a equipa de Leiria disputou a meia-final da competição pelas 19h30, contra a equipa 

da AAC. 

Num jogo que se adivinhava muito equilibrado a formação da AAC foi a primeira a marcar. A Equipa de 

Leiria respondeu muito bem ao golo sofrido e virou o resultado para 2-1. Ainda antes do intervalo, a 

Académica voltou a marcar e colocou o marcador empatado a 2 golos. 

Numa segunda parte cheia de ação, com ocasiões de golo para ambas as equipas na foi suficiente para 

desfazer o empate, ficando assim tudo decidido na lotaria das grandes penalidades. Na conversão de 

grandes penalidades, a equipa infeliz foi o IPLeiria que saiu derrotada por 5-4 e ficando assim afastada 

da final. 

Na atribuição do 3.º/4.º lugar, a equipa de Leiria defrontou a AAUM. 

O IPLeiria voltou a realizar um excelente jogo, dominou o jogo e criou inúmeras situações de golo, 

porém o resultado final sorriu à formação minhota, vencendo pela margem mínima de 3-2. 

A AAC foi a vencedora da prova, deixando no segundo lugar a AAUE. A completar o pódio ficou a AAUM. 

O Instituto Politécnico de Leiria ficou em 4.º lugar da classificação geral. 

 

 



Equipa de Andebol Feminino do IPLeiria é Campeã Nacional 2014 

A equipa de Andebol feminino do IPLeiria alcançou no dia 10 de abril de 2014, na cidade da Maia, o 

primeiro lugar da Fase Final do Campeonato Nacional Universitário da modalidade, organizado pela 

Federação Académica do Porto - FAP. 

Foram três dias de emoções fortes em que a equipa a cada desafio se tornou mais forte e mais unida. 

O jogo da final contra a U.Porto foi difícil mas a equipa entrou bem, colocando-se em vantagem deste o 

primeiro minuto, mantendo a vantagem até ao apito final com muita garra e determinação apesar das 

investidas da outra equipa. 

O Instituto Politécnico de Leiria venceu a Universidade do Porto por 20-19. 

Nos restantes lugares do pódio ficaram as equipas da U.Porto e do ISMAI, 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 2nd EUROPEAN UNIVERSITIES GAMES – EUSA GAMES, a decorrer de 24 de julho 

a 08 de agosto de 2014, na cidade de Roterdão, na Holanda. 

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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Equipa de Hóquei em Patins IPLeiria - Fase Final, Maia 2014 

A equipa de Hóquei em Patins marcou presença na Fase Final do Campeonato Nacional Universitário 

que se realizou na cidade da Maia entre os dias 7 e 10 de Abril de 2014. 

A formação de Leiria ficou inserida no grupo A juntamente com as formações da AEIST, AAUM e AAUAv. 

No dia 7, o IPLeiria entrou em campo pela primeira vez neste Campeonato para medir forças com a 

AEIST, vencendo por 4-2, entrando assim com o pé direito na competição. Ainda no mesmo dia o IPLeiria 

defrontou a AAUM, saindo desta vez derrotada por 5-3. 

No segundo dia da competição, dia 8, o último jogo da fase de grupos os Leirienses defrontaram os 

Aveirenses, sendo o resultado final de 6-3 para Leiria. 

Passando assim a formação de Leiria em primeiro lugar do grupo A, disputando os quartos-de-final 

contra a equipa da AEISMAI, na tarde desse mesmo dia. 

Nos quartos-de-final o IPLeiria saiu vitorioso com um resultado de 3-2. 

Deste feito, os estudantes atletas da equipa de Hóquei de Leiria marcaram presença na meia-final com a 

AEFMH. 

Na meia-final, a AEFMH bateu por 4 vezes o guardião Leiriense, sendo o resultado final de 4-0. 

Sendo assim a equipa de Leiria apurada para disputar o 3.º/4.º lugar contra a equipa da NOVA, 

vencendo a formação Lisboeta por 5-3. 

A equipa da AEFMH foi a vencedora do Campeonato nesta modalidade, vencendo a U.Porto por 8-3. 

O Instituto Politécnico de Leiria finalizou a sua prestação nesta modalidade no 4.º lugar da classificação 

final. 

 

 

 

 

 

 



Campeonato Nacional Universitário de Atletismo – Estrada 

No passado dia 6 de abril de 2014, o município do Fundão acolheu o Campeonato Nacional Universitário 

de Atletismo - Estrada. 

Nesta competição participaram no género feminino 17 estudantes atletas representando 5 clubes e no 

género masculino 25 estudantes atletas representando 6 clubes. 

O Instituto Politécnico de Leiria contou com a participação de dois estudantes atletas, Tiago Marques e 

Tiago Cruz. Para além do IPLeiria, ingressaram nesta competição a AAUAv, AAUBI, IPP, NOVA, AAULP e a 

U.Porto. 

O estudante atleta Tiago Marques realizou uma excelente prova de 9.500m, sagrando-se novamente 

este ano Campeão Nacional Universitário, com o tempo de 00:31:53.  

O atleta do IPLeiria ocupou assim o primeiro lugar do pódio, seguido por Pedro Palma em 2.º lugar, da 

U.Porto e Ricardo Vale em 3.º lugar da AAULP. Já Tiago Cruz alcançou um honroso 6.º lugar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Campeonato Nacional Universitário de BTT Cross Country 

No dia 5 de Abril de 2014, a cidade da Covilhã recebeu a prova masculina do Campeonato Nacional 

Universitário de BTT Cross Country. 

A prova desenrolou-se na Serra da Estrela (Rosa Negra) e contou com a participação de 26 atletas de 8 

clubes. 

Em representação do IPLeiria estiveram 4 estudantes atletas, Emanuel Almeida, Miguel Guedelha, 

Daniel Maia e Tiago Dias. 

Durante a volta de reconhecimento à pista, Tiago Dias, deparou-se com uma infelicidade, partiu-se a 

corrente da bicicleta, e não pode mesmo realizar a prova uma vez que não houve forma de reparar a 

corrente a tempo do início da competição. 

Numa prova muito exigente, em que os atletas acusaram um grande desgaste ao longo de toda a prova, 

felicitamos todos pelo esforço e empenho. 

No final da prova, saiu vitorioso Bruno Rosa da AAUE. No segundo e terceiro lugar ficaram Miguel 

Salvado da AAUBI e Tiago Pires da AEIST, respetivamente. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Fase Final do Campeonato Nacional Universitário 2013/2014 

De 7 a 12 de Abril de 2014, será disputado na cidade da Maia, Cidade Europeia do Desporto em 2014, as 

Fases Finais Concentradas dos Campeonatos Nacionais Universitários 2013/2014. 

No programa das Fases Finais de 2014 estão incluídas as seguintes modalidades em competição: 

Andebol F/M; Basquetebol F/M; Futsal F/M; Rugby 7 M; Voleibol F/M; e ainda os Campeonatos 

Nacionais Universitários Diretos das modalidades de Corfebol, Hóquei em Patins M e Rugby 7 F. 

O IPLeiria estará representado em três modalidades: Andebol Feminino, Futsal Feminino e Hóquei em 

Patins Masculino. 

A equipa de Andebol ficou inserida no grupo A juntamente com a AEISMAI e AAC.  

Futsal, a equipa do IPLeiria ficou no grupo B, juntamente com as formações: AEFMH e aeISEP. 

A equipa de Hóquei em Patins ficou inserida no grupo A com as seguintes equipas: AEIST, AAUM e 

AAUAv.  

Desde já, desejamos um bom desempenho a todos os atletas que irão representar o Instituto 

Politécnico de Leiria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Campeonato Nacional Universitário de Judo 

No dia 23 de março de 2014, decorreu na cidade de Braga, no pavilhão da Universidade do Minho, o 

Campeonato Nacional Universitário de Judo, organizada pela AAUMinho. 

Ingressaram nesta competição, as seguintes equipas: IPLeiria; AAC; AAUav; AAULHT; AAUM; AEESEnfC; 

AEFMH; AEISCAC; FACAB e a Universidade do Porto. 

Participaram nesta competição 45 atletas masculinos, distribuídos por 6 categorias e 19 atletas 

femininas por 5 categorias. 

O IPLeiria fez-se representar neste Campeonato na categoria de -90kg do género masculino com um 

atleta, Andrei Sandutã, que juntamente com outros 6 judocas disputaram o título de Campeão Nacional 

Universitário. 

No final do dia, Andrei Sandutã conquistou o 1.º lugar na sua categoria, sendo seguido por Filipe Rosa, 

da Associação Académica de Coimbra e Thiago Silva, da Associação Académica Universitária de Aveiro, 

2.º e 3.º lugar, respetivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Torneio de Apuramento de Andebol Feminino 

A cidade de Guimarães recebeu nos dias 19 e 20 de março de 2014 o II Torneio de Apuramento de 

Andebol Feminino, organizado pela AAUMinho. 

No Torneio marcaram presença 5 equipas, formando um único grupo. 

A formação feminina do IPLeiria iniciou o Torneio confrontando a AAC, sendo o resultado final infeliz 

para a equipa de Leiria que perdeu pela margem mínima (13-12). 

No segundo jogo a formação feminina do IPLeiria levou venceu a formação da AAUTAD por 18-7.  

No terceiro jogo da competição as Leirienses, reviveram o resultado do primeiro jogo, e a equipa do 

IPLeiria saiu derrotada por 12-13, pela equipa da AAUAv. 

No último jogo a equipa do IPLeiria despediu-se do II Torneio de Apuramento com uma vitória por 17-16 

sobre a Associação Académica da Universidade de Évora. 

No final do Torneio a equipa feminina, num grupo composto por 5 equipas, terminou também em 3.º 

lugar e garantiu os pontos necessários para marcar presença na Fase Final que irá decorrer na cidade da 

Maia já no próximo mês de abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Torneio de Apuramento de Andebol Masculino 

A cidade de Guimarães recebeu nos dias 19 e 20 de março de 2014 o II Torneio de Apuramento de 

Andebol Masculino, organizado pela AAUMinho. 

No Torneio marcaram presença 8 equipas masculinas divididas em dois grupos de 4 equipas. 

A equipa masculina do IPLeiria no seu primeiro jogo defrontou a AAUAv, do qual acabou por sair 

derrotada por 14-12. 

No seu segundo jogo, os Leirienses defrontaram a poderosa formação da AAUMinho e sendo o 

marcador final de 14-6, derrota para o IPLeiria. 

No último jogo a equipa do IPLeiria defrontou a equipa da Associação Académica da Guarda, alcançando 

a vitória por 18-11. 

No final deste II TA, a equipa masculina do IPLeiria terminou o seu grupo em 3.º lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.ª Jornada Concentrada Futsal Masculino - Zona NCS 

Decorreu na cidade de Coimbra nos dias 17 e 18 de março de 2014 a 4.ª e última Jornada Concentrada 

Futsal Masculino – Zona NCS, com a organização da AAC. 

A formação Leiriense no dia 17 defrontou a formação de Évora, jogo do qual o IPLeiria saiu vitorioso 

com um resultado de 2-1. Os golos de Leira foram marcados ambos por Bruno Rodrigues, e sendo o 

segundo golo um momento fantástico e de pura classe deste jogador. 

No segundo dia da 4.ª Jornada o IPLeiria entrou em campo para enfrentar a Associação Académica da 

Universidade do Algarve. Ao intervalo o resultado era de 2-3, mas na segunda parte a equipa de Leiria 

entrou completamente dominadora e com vontade de mudar o rumo dos acontecimentos e acabou por 

bater o guarda-redes do Algarve por 4 vezes; vencendo assim o jogo por 6-3. 

Classificação final (após 4 jornadas): 

1.º AAUM; 

2.º AAC; 

3.º IPV;  

4.º AAUTAD;  

5.º IPLeiria;  

6.º AAUBI; 

7.º AAUAlg;  

8.º AAUAv; 

9.º AAUE. 

Assim para a Fase Final estão apuradas a AAUM, AAC, IPV e AAUTAD. A equipa do IPLeiria fica assim 

como “suplente” e a sonhar ainda com uma possível presença na Fase Final a realizar-se na cidade da 

Maia. 

 

 



Campeonato Nacional Universitário de Atletismo - Corta Mato 

A cidade de Portalegre foi no passado dia 15 de março de 2014, palco do Campeonato Nacional 

Universitário de Atletismo - Corta-Mato, numa prova organizada pelo Desporto Escolar e Federação 

Portuguesa de Atletismo. 

O Instituto Politécnico de Leiria contou com a participação de 6 atletas, 3 do género masculino, Willson 

Conniott, Tiago Marques, Tiago Cruz e 3 do género feminino, Tânia Sousa, Liliana Neves e Daniela Sousa. 

Ingressaram nesta competição, para além do IPLeiria, as equipas da AAUAv, AAUBI, AAUTAD, AEFMH, 

AAC, AAUAlg, AAUM, IPP, NOVA, U.PORTO, AEISCTE-IUL, AEISEP e Academia Militar. 

Numa prova de 4000m, marcada por um terreno de prova complicado e um calor constante, os atletas 

de Leiria realizaram excelentes prestações, o que originou o seu reconhecimento a nível qualificativo. 

Individualmente em masculinos, o atleta Tiago Marques conquistou o 2.º lugar, tendo apenas sido 

superado pelo atleta Ricardo Vale da AAULP e antecedido pelo atleta João Cruz da U.Porto. A nível 

feminino, as três primeiras classificações foram respetivamente alcançadas por Ercilia Machado da 

Associação Académica da Universidade do Minho, Sara Carvalho do IPP e Catarina Gonçalves da 

Associação Académica da UTAD. 

Já a nível coletivo, no género masculino, o Instituto Politécnico de Leiria consagrou-se Campeão 

Nacional Universitário de Atletismo - Corta-Mato e em feminino foi a Universidade do Porto. 

 

 

 

 

 

 

 



Campeonato Nacional Universitário de Escalada Boulder  

O pavilhão da NAVE recebeu no passado dia 15 de março de 2014 o Campeonato Nacional Universitário 

de Escalada Boulder, organizado pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 

Lisboa. 

Neste Campeonato estiveram presentes 22 atletas masculino e 8 femininos representando as seguintes 

instituições: AAUM, U.Porto, AEFMH, IPP, NOVA, AAC, IPLeiria e AAUTAD. 

Em representação do IPLeiria esteve o atleta Ricardo Neves, que terminou a sua prova no 8.º lugar da 

classificação geral. 

O grande vencedor desta vertente de Escalada, no género masculino, foi João Sabugueiro da 

Universidade do Porto e no género feminino o ouro sorriu à atleta Olha Fedyuk do IPPorto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Torneio de Apuramento de Futsal Feminino 

No passado dia 10 de março de 2014, a equipa de Futsal Feminino do IPLeiria viajou para a cidade de 

Vila Real, onde disputou nos dias 11 e 12 de março de 2014, o II Torneio de Apuramento da modalidade 

numa prova organizada pela AAUTAD.  

Participaram neste Torneio, para além da equipa do IPLeiria, a formação da organização da prova, a 

AAUM, a AAC, a AAUBI, a AAUAv, a AAUE e a AAG. 

A equipa do IPLeiria ficou inserida no grupo A com as formações da AAUAv, AAUE e AAUTAD. 

No primeiro jogo equipa do IPLeiria defrontou o conjunto da AAUAv, num jogo em que o IPLeiria foi 

superior, mas no fim, o resultado foi um empate (1-1), deixando a sensação que a equipa de Leiria iria 

querer evidenciar-se nos seguintes jogos. 

Deste modo, no segundo e terceiro jogo que o IPLeiria realizou contra a formação da AAUE e da 

AAUTAD, fez duas excelentes prestações conseguindo duas vitórias por 2-0 e 3-0, respetivamente. 

A equipa do IPLeiria com a sua prestação nos 3 jogos da fase de grupos garantiu o primeiro lugar do 

grupo A, assinando o passaporte para a primeira meia-final no dia 12 de março de 2014, onde iria 

defrontar a equipa da AAUM.  

Com a excelente prestação na fase de grupos neste II TA a equipa do IPLeiria garantia assim a presença 

na Fase Final a decorrer na Maia no mês de abril. 

No segundo dia de competição a meia-final entre o IPLeiria x AAUM realizou-se pelas 10 horas. Num 

jogo onde as equipas estavam dispostas a dar tudo em campo pela final, o equilíbrio que se previa foi 

notório, e no final do jogo o resultado foi um empate (2-2). Ficando assim decidida a equipa que 

passaria à final na marcação de grandes penalidades. Na lotaria das grandes penalidades, a equipa do 

IPLeiria foi a coletividade infeliz saindo derrotada por 5-4. 

No jogo que decidia o 3.º e 4.º lugar o IPLeiria reviveu o jogo da fase de grupos e voltou a defrontar a 

AAUTAD, vencendo com um resultado expressivo de 5-0. 

A AAUM acabou mesmo por ser a campeã do torneio, deixando no 2.º lugar a AAC. 

Assim, o IPLeiria terminou a sua participação no 3.º lugar da classificação geral, com os mesmos pontos 

que a equipa que se encontra em 2.º lugar a AAUM, deixando boas indicações para a Fase Final. 

 

 



Campeonato Nacional Universitário de Atletismo Pista Coberta 

A Expocentro recebeu, mais uma vez, o Campeonato Nacional Universitário de Pista Coberta no passado 

dia 2 de março de 2014, domingo, numa prova organizada pelo Serviço de Ação Social do Instituto 

Politécnico de Leiria. 

O dia não podia ter começado da melhor forma e em particular para a atleta do IPLeiria, Daniela 

Cardoso, que bateu o Recorde Nacional Universitário de Pista Coberta - PC e sagrando-se assim campeã 

universitária pela 2.ª vez consecutiva na disciplina de 3000m marcha femininos com a marca de 

13:24,09. 

O estudante atleta Tiago Marques (IPLeiria), teve um excelente desempenho na prova de 3000m 

conquistando a medalha de ouro com a marca de 8:36,06. 

O IPLeiria para além das duas medalhas de ouro arrecadou ainda 2 medalhas de prata e 3 de bronze. 

Em representação do IPLeiria estiveram os seguintes atletas:  

Nicole Alberto: Salto em Comprimento 2.ª classificada (5,22m);  

Ana Patrícia Silva: Salto em Comprimento 3.ª classificada (5,06m) e Salto com Vara 3.ª classificada 

(2,60m);  

Ricardo Mendes: Salto em Altura 2.º classificado (2.06m) e Salto em Comprimento;  

Wilson Conniott: 800m 3.º classificado (1:55,38); 

Filipa Caçador – 60m e Salto em Comprimento; 

Nídia Reis – 400 m;  

Daniela Cordeiro - 800 m; 

Tânia Alves – 3000 m e 3000m Marcha; 

Fabiana Domingos – Lançamento do Peso; 

Bruno Gualberto – 60m e 400m;  

Diogo Correia – 60m e Lançamento do Peso;  

João Pereira – 60m e 400m;  

Paulo Peixoto – 60m e 60m Barreiras; 

Wilson Martins – 60m e Salto em Comprimento; 

Daniel Dias – 60m;  

Carlos Madeira – 60m e 60m Barreiras; 

Gabriel Brito – 60m Barreiras e Salto em Comprimento; 

Gonçalo Ribeiro – 60m Barreiras; 

Rui Lino – 800m e 3000m;  

Micael Rodrigues – 800m;  

Tiago Marques – 3000m;  

Tiago Cruz – 3000m;  

Christophe Capitão – Salto com Vara. 



De realçar que para além do recorde batido pela atleta Daniela Cardoso, foram ainda batidos 5 recordes 

IPLeiria de PC pelos atletas: 

Gonçalo Ribeiro nos 60m Barreiras com a marca de 8.40; 

Nídia Reis nos 400m com a marca 64.04; 

Wilson Conniott nos 800m com a marca 1:55,38; 

Ricardo Mendes no Salto em Altura com a marca 2.06m; 

Lídia Alberto no Salto em Comprimento com a marca 5,22m. 

Coletivamente a Universidade do Porto foi a mais feliz ficando no lugar mais alto do pódio com 100 

pontos. A completar o pódio ficou a formação da AAUAV, 2.º lugar com 86 pontos e 3.º lugar ficou a 

Universidade Nova de Lisboa com 78 pontos. A equipa do IPLeiria ficou na 4.ª posição com um total de 

66 pontos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Torneio de Apuramento Zona NCS de Futebol 11 

Ocorreu nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro de 2014, o II Torneio de Apuramento Zona NCS Futebol 11, na 

cidade da Covilhã, organizado pela Associação Académica da Universidade da Beira Interior. 

O Instituto Politécnico de Leiria realizou o seu primeiro jogo no Torneio, dia 26 de fevereiro pelas 16h00, 

tendo defrontado o Instituto Superior Politécnico de Viseu, o qual levou a melhor, vencendo Leiria por 

2-0. 

No segundo dia o IPLeiria, defrontou a Associação Académica da Universidade do Minho e também a 

Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, não conseguindo levar ambas 

as partidas a bom porto, sendo derrotado por uma bola. 

Com isto, o Politécnico de Leiria ocupa a 4.ª posição do grupo B, terminando a sua participação no 

Torneio, ficando assim afastado da Fase Final, que decorrerá na cidade da Maia de 7 a 11 de abril de 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Campeonato Nacional Universitário de Ténis de Mesa Pares 

Disputou-se no passado dia 21 de fevereiro de 2014 na Cidade da Covilhã o Campeonato Nacional 

Universitário de Ténis de Mesa Pares. 

Nesta competição, estiveram representadas várias instituições de ensino superior, num total de 16 

equipas do género masculino e 6 equipas do género feminino. 

O IPLeiria fez-se representar na categoria de pares masculinos, com os estudantes Henrique Nunes e 

Luís Nunes, conseguindo eles alcançar o 5.º lugar da classificação geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

A cidade de Braga acolheu a 3.ª Jornada Concentrada de Futsal Masculino nos dias 18, 19 e 20 de 

Fevereiro de 2014, numa prova organizada pela Associação Académica da Universidade do Minho, onde 

marcaram presença nove equipas da Zona NCS. 

A equipa do IPLeiria terminou a sua participação no dia 19 ao falhar o acesso àquele que seria o último 

dia da 3.ª Jornada uma vez que não foi além de três derrotas na prova e, ficando assim, afastada da Fase 

Final que decorrerá na Maia. 

De destacar a AAUM e também a AAUTAD que se sagraram as grandes vencedoras da 3.ª JC Futsal 

Masculino. 

A próxima (e última) Jornada antes da Fase Final decorrerá no próximo mês (dias 17 e 18 de março), em 

Coimbra onde voltarão a medir forças as equipas: IPLeiria, AAUM, AAC, IPV, AAUBI, AAUTAD, AAUav, 

AAUAlg e AAUE. 

 

 


