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Mealhada recebe os
Jogos ANDDI Portugal

Complexo do Luso é um dos palcos da competição

DESPORTO ADAPTADO A
primeira edição dos jogos
ANDDI Portugal realizam-se a
5 e 6 de Maio, na Mealhada.
Mais de 600 atletas de diversas
modalidades participarão nesta grande festa do desporto
adaptado.
Estes primeiros jogos, organizados pela Associação Nacional de Desporto para Desenvolvimento Intelectual em parceria
com a Câmara Municipal da
Mealhada, pretendem ser um
espaço de competição, mas
também de partilha de experiências de atletas de todo o país.
As modalidades presentes
serão andebol (Nacional de
Andebol-5), atletismo (Nacionais Individuais - competição
que se realiza no Luso desde

2009), actividades aquáticas
(encontro nacional), basquetebol (Campeonato de Portugal), ciclismo (Nacionais Individuais), futsal (5.º encontro
nacional de actividade adaptada), futebol 7 (10.ª Taça de
Portugal), judo (Campeonato
de Portugal), lutas adaptadas
(encontro experimental), orientação (4.ª etapa da Taça de
Portugal), parahóquei (1.ª Taça
de Portugal ANDDI/FPH),
remo indoor (Open Ibérico Inclusivo) e ténis de mesa (Nacionais Individuais).
Prevê-se a participação de
cerca de 600 participantes de
aproximadamente 40 clubes/
/instituições de todo o país incluindo as regiões autónomas
dos Açores e da Madeira. |
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Madalena foi a primeira bebé
do ano em Leiria
NascimentoJoana Biel e Tiago Cotrim são os pais da pequena Madalena, que nasceu às 00h30 do dia 1
de Janeiro, com 2.925 gramas e 47 centímetros
José Roque
Madalena Biel Cotrim. Este é o
nome da primeira bebé do ano
a nascer no Centro Hospital de
Leiria, tendo vindo ao mundo
às 00h30 do dia 1, com 2.925
gramas e 47 centímetros.
Sendo a segunda filha do casal, Joana Biel e Tiago Cotrim
estavam tranquilos em relação
à chegada de mais uma menina para o seio familiar, e a
Madalena não quis desiludir os
progenitores já que cumpriu
na íntegra as 40 semanas de
gestação.
“Estava previsto nascer no
dia 1 e assim foi”, contou Joana
Biel, professora de Educação
Física de 35 anos, natural e residente em Leiria, confessando
ainda que a Madalena era já
um desejo antigo, muito pe-

FOTOS: LUÍS FILIPE COITO

Madalena nasceu às 00h30

Madalena era um desejo antigo não só dos pais, mas também da filha mais nova do casal

dido também pela Francisca, a
filha mais velha do casal, com
sete anos, tendo sido ela a escolher o nome da 'mana' recém-nascida.
Quem também não escondia
o contentamento era o pai,
Tiago Cotrim, de 32 anos, motorista numa empresa de dis-

tribuição, contando ao Diário
de Leiria que não terá mais filhos depois da Madalena. “Se
tivesse a certeza que fosse menino, ainda pensava nisso”,
brincou.
Tanto Joana Biel como Tiago
Cotrim são duas figuras bem
conhecidas do desporto leiriense já que ambos foram, até
há dois anos, jogadores de andebol, estando ainda ligados à
modalidade como técnicos no
Atlético Clube da Sismaria.
Por isso mesmo, os pais gostavam que as filhas seguissem
as pisadas dos pais, se não no
andebol, pelo menos numa
modalidade colectiva. “Tivemos experiências tão boas no
andebol, através do convívio e
das viagens, que gostaríamos
que elas vivessem o mesmo”,
vincou Joana Biel.
Seja como for, com mais um
elemento no seio familiar, o casal diz-se preparado para uma
nova etapa das suas vidas. “A
logística vai ter que ser maior,
mas nesse aspecto o apoio familiar é importante, nomeadamente dos avós”, frisou a mãe,
acrescentando que teve uma
“gravidez tranquila”, apesar de
“mais dolorosa” em relação à
primeira.|
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RAPTADA E ASSASSINADA
LEIRIENSE EM MOÇAMBIQUE
Inês Botas, de 28 anos, era natural de Cortes, Leiria. Foi raptada e assassinada em Moçambique, onde trabalhava.
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Homem acusado
de abuso sexual
de sobrinha

Homem de 39 anos
morre atropelado
no IC2
Leiria | P5

Leiria | P3
Ministério Público de Leiria acusou
um homem do crime de abuso sexual sobre uma sobrinha. A vítima
tem incapacidade permanente e, segundo a acusação, o agressor terá
praticado os abusos entre 2009 e
2016

Morreu António
Anica fundador
da Casa
do Benfica
Leiria | P7

Madalena é a bebé
do ano em Leiria
Nasceu às 00h30, com 2,925 gramas e 47 centímetros. Madalena Biel Cotrim foi a
primeira bebé a nascer em 2018 em Leiria Pág. 2

António Anica
faleceu aos 80
anos. Foi fundador, sócio n.º 1, e
presidente durante vários anos
da Casa do Benfica em Leiria

Falta de médico
nos Parceiros
sem solução
Saúde | P3

Projecto solidário
dá nova casa
Castanheira de Pera | P9

Hospitais
recebem verba
de 900 milhões
Região Centro | P11

Caldas elimina
Académica e segue
na Talça
Desporto | P13
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Madeira SAD joga dia 27
para a Taça de Portugal
Já está definido o calendário de
jogos referentes aos oitavos-definal da Taça de Portugal em andebol masculino.
Esta ronda terá sete jogos, dos
oito agendados, no próximo dia
27 de Janeiro e com a formação
madeirense do Madeira Andebol
SAD a deslocar-se ao reduto do
ISMAI, numa partida que está
agendada para as 19 horas.
De referir que três dias antes o

conjunto orientado por Paulo Fidalgo irá defrontar o mesmo adversário em jogo da 19.a jornada
do Campeonato Nacional da I Divisão. Na partida da primeira volta do campeonato os insulares
venceram por 38-29, pelo que ambicionam repetir o feito nos próximos dois duelos, que serão importantes para subir na classificação do Nacional da I Divisão, bem
como seguir em frente na Taça.

Madeirenses defrontam por duas vezes o ISMAI, num espaço de três dias.
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MODALIDADES

Trio madeirense brilha
na selecção de andebol
ROSA, BEATRIZ E
SANDRA VENCERAM
O TORNEIO
KAKYGAIA PELA
SELECÇÃO SUB-18
PAULO VIEIRA LOPES

plopes@dnoticias.pt
A selecção portuguesa de sub-18 de
andebol feminino conquistou no
passado sábado a 29.a edição do
Torneio Kakygaia, que teve lugar na
cidade de Vila Nova de Gaia.
Numa competição, onde marcaram presença equipas seniores do
andebol português, a equipa das
Quinas esteve em grande plano e
com destaque para a presença de
três jovens madeirenses, nomeadamente a guarda-redes Rosa Gonçalves (Club Sports Madeira), e as primeiras linhas Sandra Ramos (CD
Bartolomeu Perestrelo) e Beatriz
Sousa (Madeira Andebol SAD).
Na derradeira final e diante do
Colégio de Gaia, equipa que lidera
ex-aqueo o Nacional da I Divisão
juntamente com o Madeira SAD, a
selecção lusa júnior B veio a vencer

Três madeirenses festejaram o titulo no torneio. FOTO ANTÓNIO OLIVEIRA

por 36-25 (20-12 ao intervalo).
Neste encontro, a atleta da SAD
madeirense, Beatriz Sousa, esteve
em plano de destaque ao ser a melhor marcadora do encontro com
um total de 15 golos.
Já antes, e no decorrer da fase de
grupos, inserida no grupo A, a selecção portuguesa somou por vitória os três jogos realizados, frente ao
Almeida Garret (34-20), ao CA Leça (26-13).
Já na segunda fase, a selecção

orientada por Ana Seabra, antiga jogadora da selecção nacional e do
Madeira Andebol SAD somou novamente mais dois triunfos, agora
diante do Illiabum, por 26-14 e frente ao Allavarium, por 36-26.
"É um sentimento de missão
cumprida. As atletas estão todas de
parabéns pela capacidade de concentração em cada partida, cumprindo os objectivos traçados por
nós", adiantou no final a seleccionadora nacional.
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ANDEBOL

Pedro Seabra ambiciona
devolver título ao Benfica
Pedro Seabra, que chegou esta época
ao Benfica proveniente do ABC. não escondeu a ambição em entrevista ao site
das águias. "Queremos muito devolver o
título de campeão nacional ao Benfica."
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