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Ontem ocorreram vários jogos da penúltima jornada da 1.ª Liga de Futebol, em estádios 
localizados na área de responsabilidade da Polícia de Segurança Pública (PSP), 
concretamente nas cidades de Lisboa e Guimarães. Por se tratarem de jogos que 
potencialmente poderiam ditar o vencedor do campeonato do ano em curso, a PSP, com 
base na informação disponível, no histórico associado aos jogos dos clubes em questão, 
nos contactos mantidos com os promotores e na larga experiência que detém na área dos 
policiamentos desportivos de jogos de risco elevado, planeou e montou o dispositivo 
policial e empregou as suas valências e unidades policiais consideradas adequadas.

No final do jogos em questão ocorreram festejos comemorativos em múltiplas cidades e 
localidades do nosso país, sob a responsabilidade da PSP, tendo sido possível garantir 
que se tivessem desenrolado sem a ocorrência de incidentes de segurança relevantes.

No entanto, como é do conhecimento público e tem sido amplamente divulgado pelos 
diversos órgãos de comunicação social, nas cidades de Guimarães e Lisboa ocorreram 
alterações da ordem pública que obrigaram à intervenção policial, no sentido de repor a 
ordem alterada, de forma a garantir a segurança de pessoas e bens.

Concretamente, no dia 17 de maio, na cidade Guimarães, incluindo nas imediações do 
Estádio Afonso D. Henriques, registou-se:

a) Cerca das 17H45 foram detetados vários focos de tensão antes do jogo de futebol, com 
especial relevo para o que ocorreu nas imediações do Estádio e que envolveu cerca de 
500 adeptos afetos ao Benfica (SLB) e cerca de 300 adeptos do Vitória Sport Clube de 
Guimarães (VSC). O confronto entre os adeptos dos dois clubes incluíram o arremesso de 
garrafas, pedras, artefactos pirotécnicos (vulgarmente designados very lights e petardos) 
e agressões mútuas. A PSP foi obrigada a intervir para fazer cessar a desordem, o que foi 
conseguido. Da desordem resultaram danos em viaturas parqueadas na via pública e em 
mobiliário urbano, estando esses dados a serem ainda contabilizados;

b) À chegada ao estádio do autocarro que transportava a equipa do Benfica, foram 
arremessados contra o mesmo diversos objetos, resultando na quebra de vidros, sem que 
daí resultassem lesões no seus ocupantes;

c) O jogo decorreu sem que se tenham verificado alterações relevantes da ordem pública;
 
d) No final do jogo, um conjunto de adeptos que, por razões de segurança e ordem 
pública, foi demorado no interior do estádio, provocou diversos danos no mobiliário 
existente no local, com destruição parcial de alguns WC e Bar (do recinto desportivo) e o 
arrombamento de uma arrecadação de material e consequente furto de merchadising 
afeto a outro grupo de adeptos;



e) No final do jogo, nas imediações do estádio, ocorreu uma intervenção policial que 
resultou na detenção de um cidadão. Esta ocorrência foi filmada em direto por uma 
estação de televisão e amplamente divulgada. Após o visionamento das imagens em 
questão, a PSP decidiu instaurar procedimento disciplinar contra o elemento policial que 
consumou a detenção. 

f) Em resultado das diversas intervenções policiais, foram consumadas seis detenções, 
por desobediência, injúrias, ameaça com réplica de arma de fogo e posse de artigos 
pirotécnicos;

g) Foram assistidos por equipas da Cruz Vermelha 2 polícias por ferimentos resultantes 
de intervenções policiais, desconhecendo-se o número de cidadãos que igualmente 
possam ter sido assistidos.

Concretamente, nos dias  17 e 18 de maio na cidade de Lisboa, registou-se:

a) Cerca das 21:45 do dia 17, uma desordem e consequente intervenção policial no 
interface de transportes públicos do Campo Grande, envolvendo adeptos de dois clubes 
de que resultaram três cidadãos feridos e dois polícias; 

b) Cerca das 00:45 do dia 18, a equipa e comitiva do Sport Lisboa e Benfica (SLB) 
chegou ao Marquês de Pombal com o devido acompanhamento policial, não se tendo 
registado qualquer incidente durante a deslocação;

c) Cerca da 01:20 do dia 18, ocorreu um incidente de segurança nas imediações do 
Parque Eduardo VII, com alterações graves da ordem pública devido a uma altercação 
entre alguns adeptos que ali se encontravam, que incluiu o arremesso de objetos 
diversos, nomeadamente garrafas de vidro. De forma a conter o incidente em questão e 
evitar que alastrasse e ganhasse uma dimensão maior, ocorreu uma intervenção policial 
localizada para fazer cessar os comportamentos perigosos. Aquando da intervenção 
policial, os intervenientes na rixa atiraram garrafas de vidro e outros objetos aos polícias.

d) Por a intervenção policial localizada, executada pelo efetivo presente no local, não ter 
conseguido fazer cessar a desordem, foi necessário acionar reforços policiais e usar a 
força pública para restabelecer a ordem no local;

e) Durante o restabelecimento da ordem pública ficaram feridos 16 polícias com 
escoriações várias, devido sobretudo ao arremesso de pedras, garrafas de vidro e 
material pirotécnico, havendo um veículo da divisão de trânsito com um vidro partido;

f) A PSP desconhece o número de cidadãos que igualmente possam ter sido assistidos no 
local;

g) Foram realizadas 13 detenções por posse de material pirotécnico e por agressões aos 
polícias em serviço;

h) Durante a operação foi ainda apreendido material pirotécnico diverso, o qual está ainda 
a ser analisado e contabilizado;

i) A PSP recebeu ainda 13 queixas por roubos ocorridos na via pública, durante os 
festejos;



j) Cerca das 04:00 do dia 18 foi restabelecida a ordem pública nas imediações do 
Marquês do Pombal tendo sido possível reabrir ao trânsito pelas 05:30.

Finalmente, na cidade do Porto foi necessária a intervenção policial em diferentes pontos 
da cidade, motivada por excessos cometidos no âmbito dos festejos, mas que foram 
pontualmente restabelecidos sem intervenções de maior emprego operacional, tendo no 
entanto sido detidos 7 cidadãos por tráfico de droga, posse de artigos pirotécnicos, posse 
de arma proibida e mandado de detenção.

No total da operação policial foram detidos 26 cidadãos, por motivos diversos.

A PSP lamenta que os eventos festivos tenham degenerado em situações de violência 
que exigiram a intervenção policial para repor a ordem pública e garantir a segurança de 
pessoas e bens.
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