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Participação na Vistoria aos Serviços de Restauração e Bebidas 

da Feira da História em Bragança 

 

 

No dia 13 de agosto de 2018, tive o grato prazer de participar, durante o estágio que realizei no ACES Porto 

Oriental sob a orientação da Dra. Rosa Branca Mansilha, na vistoria efetuada à Feira da História pela Unidade 

de Saúde Pública (USP) da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste. 

Esta atividade insere-se no protocolo de colaboração entre a Dr. Rosa Branca Mansilha, o Dr. Luís Cadinha e o 

Dr. Rui Capucho Ferreira, enquanto orientadores de formação, que pretende proporcionar ao médico interno 

de Saúde Pública a possibilidade de conhecer, participar e complementar a sua formação em Saúde Pública 

através do contacto com o trabalho exercido por Unidades de Saúde Pública em contextos geo-socio-

demográficos diferentes. 
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Pelo terceiro ano consecutivo, a Feira foi montada na zona do 

Castelo de Bragança e, segundo informação prestada pela 

Câmara Municipal, terá acolhido cerca de 60 mil pessoas. O 

evento decorreu entre os dias 13 e 16 de agosto e pretendeu 

evocar o contexto histórico do reinado agitado do rei D Afonso 

IV, o Bravo. Este monarca travou vários conflitos ao longo da vida, 

alguns dos quais mergulharam o reino em clima de guerra civil; 

no entanto, os feitos pelos quais será, porventura, mais 

conhecido, foram as lutas empreendidas contra Castela, em 

defesa da sua filha - a “formosíssima Maria” de que nos fala 

Camões -, a sua vitória na batalha do Salado contra o rei de 

Granada e a sua participação na morte de D. Inês de Castro. 

 

 

 Por se tratar de uma reconstituição histórica, as tendinhas que 

ofereciam serviços de restauração e bebidas, e que ocupavam uma 

dimensão significativa dentro do recinto, não poderiam ter, visíveis ao 

público, uma série de equipamentos que não fossem passíveis de 

existir na Idade Média. No entanto, teria de estar garantida a higiene 

e segurança alimentar dos estabelecimentos. A autoridade de saúde 

local  procedeu, assim, a vistoria enquadrada no artigo 19º do Decreto-

Lei nº 234/2007 de 19 de Junho, para serviços de restauração e 

bebidas ocasionais e ou esporádicos, bem como no estabelecido no 

Decreto Lei nº 82/2009, de 2 de Abril alterado e republicado pelo 

decreto-Lei n.º135/2013 de 4 de outubro, que refere competir à 

autoridade de Saúde “vigiar o nível sanitário dos aglomerados 

populacionais, dos serviços, estabelecimentos e locais de utilização 

pública e determinar as medidas corretivas necessárias à defesa da 

saúde pública”.  



NEWSLETTER  
UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DO ACES PORTO ORIENTAL 

 

 
agosto 2018 

2017 

A vistoria incidiu sobre os requisitos gerais de higiene aplicáveis a todos os operadores das empresas do setor 

alimentar, tendo-se observado, em particular, a presença dos seguintes aspetos:  

 

- adequado abastecimento de água potável no recinto e de acesso a cada unidade comercial;   

- pontos de água para higiene das mãos e utensílios e equipamentos de trabalho;  

- correto equipamento para secagem evitando partilha de utensílios e evitando contaminação;  

- correto acondicionamento e armazenamento dos alimentos;  

- separação entre produtos para venda e para uso privado;  

- produtos previamente confecionados devidamente armazenados e com data de fabricação;  

- produtos congelados devidamente etiquetados, com indicação da origem, composição e datas e a garantia de 

serem descongelados em equipamentos de refrigeração;   

- extintor de CO2 nas cozinhas 
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Para além desta observação, foi feito aconselhamento a vários operadores comerciais, apesar de ser notório 

que a maioria possuía adequado conhecimento sobre as boas práticas ao nível da higiene e segurança 

alimentar, não tendo sido detetadas inconformidades que pudessem colocar em risco a saúde dos visitantes 

da Feira.  

 

Para mim, enquanto interna de Saúde Pública, esta experiência revestiu-se de particular importância pois foi a 

primeira vez que participei numa vistoria deste género e também porque foi uma oportunidade de conhecer 

outros profissionais e modos de intervenção que serão tidos como referência para a minha vida profissional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maria Leonor Godinho*, Interna do 1º ano de Saúde Pública na ULS Norte Alentejo a realizar estágio no ACES Porto Oriental 
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