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Insultos racistas de Fábio Coentrão contra Moussa Marega exigem 

a intervenção de todos os órgãos competentes  

     
No passado dia 24 de Janeiro, durante o jogo das meias finais da Taça da Liga, entre o 

Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube de Portugal, no rescaldo de uma falta após uma 

disputa de bola, o jogador do Sporting, Fábio Coentrão terá proferido insultos racistas 

contra o Moussa Marega. Vários vídeos sem som com legendas circulam nas redes sociais 

mostrando Fábio a dirigir-se ao Marega em termos insultuosos e racistas. 

Infelizmente, esta atitude de Fábio Coentrão não é um acto isolado, pois enquadra-se nas 

frequentes manifestações de racismo que vamos assistindo nos estádios de futebol.   

Estas frequentes manifestações racistas no desporto resultam da banalização do racismo, 

da impunidade a ela associada e da ineficácia do quadro jurídico de combate contra o 

racismo. No atual contexto político global e com o crescimento de movimentos e discursos 

racistas, os insutlos racistas de Fábio Coentrão contra Moussa Marega são inaceitáveis e 

devem ser denunciadas e veementemente repudiadas.  

O SOS Racismo exige bom senso e sentido de responsabilidade dos diferentes actores 

sociais que gozam de grande notoriedade pública e capacidade de influencia social para 

não sedimentarem preconceitos, alimentar estereótipos e legitimar o racismo. Face ao 

sucedido, o SOS Racismo irá obviamente apresentar a competente participação à Comissão 

para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial.  

Entendemos que todas as entidades ligadas ao desporto de massas em geral e ao futebol 

em particular devem assumir as suas responsabilidades no combate contra o racismo. É 

nesse sentido que SOS Racismo solicitará reuniões à Federação Portuguesa de Futebol, à 

Liga de Clubes e ao Sindicato dos Jogadores de Futebol afim de expor a nossa preocupação 

face ao aumento de manifestações de racismo no futebol e mostrar a nossa disponibilidade 

para o combater. 
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