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Vistoria ao Festival Paredes de Coura’18 

 

Entre 15 a 18 de agosto de 2018, decorreu mais uma edição 

do Festival Paredes de Coura, um evento com mais de 25 

anos de existência que decorre habitualmente na Praia 

Fluvial do Taboão.  

A pedido da Câmara Municipal de Paredes de Coura, a 

Unidade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde de 

Viana do Castelo, fez-se representar numa vistoria conjunta 

ao recinto do festival pelo Delegado de Saúde Coordenador, 

Dr. Luís Delgado, e pela Técnica de Saúde Ambiental, Dra. 

Marta Vaz. A vistoria conjunta contou também com a 

presença de elementos da Câmara Municipal, da Proteção 

Civil, da Guarda Nacional Republicana, e dos Bombeiros 

Voluntários de Paredes de Coura, e foi acompanhada no terreno por elementos responsáveis pela organização. 

A vistoria decorreu no dia 14 de agosto, uma vez que as food-trucks só se instalaram no local precisamente no 

dia anterior ao início do festival.  

Segundo a alínea a) do número 3 do Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 82/2009 de 2 de abril, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro, é da competência da 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.               

Para isso, a vistoria focou dois aspetos principais: 1) avaliação da qualidade da água para consumo humano e 

2) avaliação das condições higiossanitárias das barraquinhas de comida das praças de alimentação, bem como, 

das práticas utilizadas na manipulação de alimentos. 
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Foram efetuadas colheitas de água para avaliação 

do cloro residual em 3 pontos do recinto, 

nomeadamente, na praça de alimentação junto ao 

Palco Vodafone.FM, na Feira de Paredes e nos 

balneários femininos da zona do campismo. A água 

disponível no recinto provinha da rede pública de 

abastecimento, pelo que os valores de cloro 

residual se encontravam dentro dos parâmetros 

normais. 

                        Fig. 1 - Mapa do recinto do festival  

 

Nos stands de alimentação foram emitidas recomendações sobre boas práticas em matéria de segurança 

alimentar, como por exemplo, a necessidade de monitorização da temperatura dos equipamentos de 

refrigeração dos alimentos, a higienização das instalações e 

utensílios, e a preferência pela venda ao público de alimentos 

simples, com baixa necessidade de manipulação e baixa 

perecibilidade. 

Dado que estamos na presença de espaços de confeção de 

alimentos e de venda ao público de cariz temporário, com 

infraestruturas móveis, há que adaptar as recomendações 

habitualmente feitas em contexto de vistoria aos estabelecimentos 

de restauração e bebidas, garantindo as condições para que o 

consumo de alimentos não se traduza em toxinfeções alimentares 

e ponha em perigo a saúde pública dos festivaleiros.        

                                                                                                                                    Fig. 2 – Colheita de água                                                                              

 Porto, 18 de setembro de 2018 

 

Ana Lúcia Figueiredo, Médica interna de Saúde Pública, 3º ano 

Mª Lurdes Maio, Médica Saúde Pública (Orientadora de Formação) 


