Nightlife and Entertainment

Under recent changes to the law, no alcohol may be sold to any person under the
age of 18 years.
Gambling laws are very different to most northern European countries, especially
bingo, which is licensed and excludes bars. There are penalties for taking part or
being in a place where gambling is taking place.
Crowded bars in the early hours of the morning can be a venue for pickpockets –
so please be aware and keep your property safe.
Although generally safe – it is best not to walk alone in tourist areas if you have
consumed too much alcohol.
If you are going out at night for a stag or hen party or as a group, ensure that you
can contact your friends if you become isolated from them.
It’s sensible to carry identification in case of any emergency, so friends/relatives
can be contacted.
Be aware of local culture and what is offensive to them – conversely what makes
them your friends!
Say “no” if you are offered any drugs – many of them are fake anyway.

Look on our website for more information
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Entretenimento e Vida Noturna

De acordo com uma recente alteração legislativa, é proibido o consumo de álcool por
menores de 18 anos;
As leis referentes ao jogo, são muito diferentes dos restantes países da Europa do Norte,
especialmente no que respeita ao Bingo, que depende de licenciamento e exclui os
estabelecimentos de diversão noturna. Estão previstas punições para quem participa e
para quem se encontre num local onde decorram este tipo de jogos;
Durante a madrugada, bares cheios podem oferecer muitas oportunidades aos
carteiristas – esteja atento e mantenha os seus bens seguros;
Apesar de regra geral ser seguro – é mais aconselhável não caminhar sozinho em áreas
turísticas quando consumir quantidades consideráveis de álcool;
Se sair à noite como parte de um grupo, assegure-se que consegue contactar os seus
amigos se eventualmente se perder ou ficar isolado;
É aconselhável transportar consigo algum documento de identificação, possibilitando,
em caso de emergência, que os seus familiares ou amigos sejam contactados;
Respeite a cultura local, evitando comportamentos que poderão ser considerados
ofensivos – e, inversamente, adote comportamentos que poderão facilitar a amizade!
Diga “não” se lhe oferecerem qualquer tipo de drogas – de qualquer modo, muitas
delas até não são verdadeiras.
Aceda ao nosso site para mais informações nas nossas séries
www.safecommunitiesportugal.com

