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COLETE ENCARNADO – VILA FRANCA DE XIRA
No período de 04 a 08 de julho ocorrerão na cidade de Vila Franca de Xira inúmeros
eventos culturais que darão corpo ao Evento Maior da cidade, o COLETE ENCARNADO
2019, entre o dia 05 e dia 07 de julho.
A Polícia de Segurança Pública está fortemente empenhada para que as Festividades
nesta cidade Ribatejana possam ser vividas em segurança e sem percalços de maior.
Face ao conjunto de restrições de circulação automóvel e outras que ocorrerão nas
próximas horas na cidade de Vila Franca de Xira, importa relembrar:


Prefira os transportes públicos, pela via rodoviária e ferroviária. Nenhum local é
mais central para quem chega e parte que o Largo Marquês de Pombal;



Estacione nos Parques de Estacionamento nas entradas da cidade, mormente os
especialmente criados para esse efeito. Os locais isolados e inacessíveis são bons
para os mais espertos e facilitam o trabalho aos ladrões;



Estacione de forma a permitir a circulação rodoviária, especialmente os veículos
de emergência. Lembre-se que pode ser você a necessitar de ajuda urgente;



Durante as largadas de toiros não use o espaço da linha férrea. Os comboios são
mais perigosos e trágicos que os toiros;



Já que vai beber, não facilite e deixe o carro estacionado em casa. A tentação
de conduzir com álcool é pior nessa condição;



Respeite, cumpra e entenda as orientações da Policia. A festa é para si mas por
vezes temos que auxiliar no protocolo da festa;



A PSP terá a funcionar um Posto de Comando Táctico durante todo o Evento para
o auxiliar. Se quiser comunicar connosco, antes que caia a noite, grave o nosso
telemóvel (com WhatsApp): 969.893.862
Alverca do Ribatejo, 04 de julho de 2019

