Crowded Places and Transport

If someone bumps in to you, check to see if your valuables are still there.
Leave the valuables and money you don't need at your hotel room, preferably in a
safe.
Be particularly alert when boarding and alighting from crowded public transport,
such as the metro or trams, particularly route 28 Lisbon.
Be alert, especially in crowded spaces or when people invade your personal space.
Carry money and passport in separate places, so that losing one doesn't mean
losing the other as well.
Wear bags in front of you, not at the rear or side.
Deep-front trouser pockets offer more protection than back pockets
Dress inconspicuously so as not draw attention to yourself as a "rich foreigner."
Attach your wallet to a chain, wear a money belt under your clothes, or an inside
jacket pocket with a zip, and
Above all, do not flash your valuables around.

Look on our website for more information in our
www.safecommunitiesportugal.com

series

Transportes Públicos e Locais de Grande
Afluência de Pessoas

Se alguém lhe der um encontrão, verifique se ainda está na posse de todos os seus
pertences;
Deixe os objetos de valor e dinheiro que não irá necessitar no quarto do hotel,
preferencialmente dentro de um cofre;
Esteja particularmente alerta nas filas e momento de entrada nos transportes
públicos;
Mantenha-se atento em locais de grande concentração de pessoas ou sempre que
sinta que o seu espaço pessoal está ser invadido por outros;
Transporte o dinheiro e o passaporte separadamente, diminuindo a probabilidade
de ficar simultaneamente sem os dois;
Preferencialmente transporte a mochila ou mala à sua frente, não nas costas ou
nos lados do corpo;
Bolsos frontais profundos garantem uma maior proteção do que os bolsos de trás;
Use roupas discretas de forma a não chamar demasiada atenção sobre o facto de
ser turista;
Uma carteira presa com corrente, um cinto de transporte de dinheiro por debaixo
das roupas ou um bolso interior com fecho, oferecem proteção extra;
Acima de tudo, evite expor os seus artigos de valor.
Aceda ao nosso site para mais informações nas nossas séries
www.safecommunitiesportugal.com

