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SOBRE O COLETE ENCARNADO

Tempo houve em que o Colete Encarnado, era sinónimo de noite
de Sardinha Assada.

as festas que se presumem “privadas”
apesar de serem feitas com as sardinhas de todos nós, pois estas
são fornecidas pela promotora da Festa, leia-se, Câmara
Municipal

à
boa maneira PS, o Povo paga (Impostos, Taxas) e alguns gozam

Festa popular dos que cá estão e dos que, ano
após ano, nela participam ou visitam.

Hoje, ganham terreno

.

De um lado, um lugar sentado e sardinha num prato, com serviço da
Junta de Freguesia, como aconteceu na festa particular que teve
lugar no vulgarmente chamado “Mercado dos Ciganos”, e onde,

,
com a agravante de terem sido retirados os lugares de
estacionamento no local... Do outro lado postos de distribuição,
que de tão afastados do ambiente da festa, mais parecem
dedicados a excluídos, todos aqueles a quem a Junta de Freguesia
PS e a Câmara Municipal PS parece não querer respeitar .

E que dizer da Polícia de Intervenção, que não se limitou ao louvável
papel de presença dissuasora de conflitos, mas que foi de facto
força interventiva, incomodando pacatos cidadãos e acabando
com a Festa a noite era uma criança? Sem saber de onde
partiu a iniciativa, a verdade é que longe vai o tempo em que nascia
o dia e se dançava no Largo da Câmara ao som das sevilhanas ...

ainda

Será

Será

Será

que os Vilafranquenses, vão continuar a permitir

que os Vilafranquenses,vão continuar a permitir

que os Vilafranquenses, vão continuar a permitir

Ou será que os Vilafranquenses já perceberam que está na
hora de devolver a VIDA à nossa cidade? Que está na hora de
devolver os destinos da nossa Freguesia e do nosso Concelho a
quem realmente se preocupa com a Nossa Terra e as Nossas
Gentes?

Que está na hora de confiar na CDU!

que a
nossa cidade, a nossa gente e todos os que nos visitam, sejam
assim tratados?

que
nos pontos de animação promovidos pela Câmara Municipal
não exista distribuição de sardinha e que a mesma seja feita em
locais onde a festa não chega?

que se
destrua o Colete Encarnado?

A TUA OPINIÃO CONTA!

Se pretendes aderir, colaborar com o PCP, ou denunciar os problemas que afectam o

nosso Concelho, sabes onde nos encontrar:
ou pelo e-mail .

Rua Serpa Pinto, 79 2600-263 Vila

Franca de Xira pcpvfx@gmail.com

VISITA-NOS EM : WWW.VFX.PCP.PT

COMPRA JÁ A TUA EP
NOS CENTROS DE TRABALHO!

COMPRA JÁ A TUA EP (ENTRADA PERMANENTE)
NOS CENTROS DE TRABALHO DO PCP

AGORA : 18,50 €. NOS DIAS DA FESTA : 27€


