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111  O antigo cam-
peão do mundo pela 
França, em 1998, termi-
nou ontem, no Estádio 
Cidade de Coimbra, uma 
visita de dois dias à Lusa 
Atenas.

Depois da conferência 
no Auditório da Reitoria 
da Universidade de Coim-
bra, na terça-feira, ontem 
foi a vez de o antigo de-
fesa-central se dirigir aos 
mais novos.

Assim, e no âmbito da 
iniciativa “CES vai à Esco-
la”, encheu o auditório 
do Estádio com a equipa 
sub-23 dos estudantes e 
ainda com alunos da Es-
cola Jaime Cortesão.

Thuram, que começou 
a carreira no Monaco, em 
França, alinhou ainda no 
Parma, Juventus e Barce-
lona.

O choque cultural entre 
a ilha de Guadalupe e a 
Europa fê-lo, desde cedo, 
insurgir-se contra o ra-
cismo.

Hoje é presidente da  
Fundação Lilian Thuram - 
Educação Contra o Racis-
mo, e anda pelo mundo 
em conferências e deba-
tes sobre este problema 
que afeta tantas áreas da 
sociedade... e também o 
desporto.

“As formas de combater 
o racismo e as desigual-
dades geradas por me-

canismos de dominação 
na sociedade europeia 
foram os temas falados”, 
na manhã de ontem, no 
auditório do Cidade de 
Coimbra”, destaca a Aca-
démica, nas redes sociais.

“E agora?”, pergunta
a claque Mancha Negra

A claque da Académica, 
Mancha Negra, agendou 
para amanhã, a partir 
das 21H00, uma tertúlia 
sobre o futuro da Acadé-
mica.

“Tendo em vista o resul-
tado da última Assem-
bleia Geral, a Mancha 
Negra cancelou a Tertúlia 
que visava a apresentação 
do projecto SAD pela atu-
al direção, prosseguido 
de debate”, começam por 
explicar.

Mas, de forma “a ter os 
sócios mais informados 
sobre o estado atual da 
Académica, decidiu-se 
convocar uma nova ter-
túlia com o presidente 
Pedro Roxo, onde se pre-
tende ter uma conversa 
de carácter informal”, 
explicam.

A claque pede que não 
haja “um ambiente di-
visório mas sim de con-
gregação”. Só os sócios 
da claque com a quota 
de 2019/2020 em dia po-
derão entrar no evento.                    
| Bruno Gonçalves

Antigo campeão do mundo pela França lotou auditório 
do “Calhabé” para falar sobre o racismo. “Ninguém 
nasce racista, torna-se racista” é a máxima que orienta 
a atuação da Fundação Lilian Thuram

Académica 
Lilian Thuram 
deu palestra 
no Estádio 
Cidade de 
Coimbra
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