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NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL 

    

 

 
 

 
Vacinação contra a GRIPE e Vacinação contra a COVID-19  

 
 

O Diretor Executivo do ACeS Tâmega III – Vale do Sousa Norte, informa que no âmbito dos processos 

de vacinação em curso, designadamente, a Vacinação contra a Gripe e Vacinação contra a COVID-

19, nos concelhos de Paços de Ferreira e Felgueiras, foi alterado o espaço do Centro de Vacinação, 

passando os mesmos a funcionar nas seguintes moradas: 

 

Felgueiras – Centro de Vacinação - Casa das Artes, sito Avenida Dr. Magalhães Lemos, 54, 

4610-106 Felgueiras, de 2.ªfeira a 6.º, das 08:00h às 15:00h; 

 

Paços de Ferreira – Centro de Vacinação - Pavilhão da CMPF – Antiga Esquadra 12, sito na Rua 

Eng.º Edgar de Oliveira, 75, 4590-592 Paços de Ferreira, de 2.ª feira a 6.º, das 08:00h às 

15:00h; 

 

Quanto ao CVC de Lousada, mantém o atendimento no Pavilhão do Complexo Desportivo de 

Lousada, sito na Estrada de Vila Meã, 71, Silvares, 4620-426 Lousada, de 2.ªfeira a 6.º, das 08:00h 

às 15:00h. 

 

Relativamente ao processo de Vacinação contra a Gripe, os utentes serão contactados em função 

da sua elegibilidade, para a administração da vacinação.  

 

Quanto à vacina contra a COVID-19, os utentes que ainda pretendam ser vacinados, dado que no 

momento atual já não se encontram a ser efetuadas convocatórias para vacinação, via SMS, os 

utentes devem comparecer, sem convocatória, em “REGIME CASA ABERTA”, fazendo-se 

acompanhar do cartão de cidadão, e sendo o caso, da medicação crónica. 

 

Alerta-se, também, que o reforço com a terceira dose da vacina contra a COVID-19, à semelhança 

da vacinação contra a GRIPE, os utentes serão convocados pelos serviços de saúde, em função da 
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elegibilidade, através de SMS ou contacto telefónico, sendo que, só deverão recorrer aos Centros 

de Vacinação, mediante o recebimento das referidas convocatórias. 

 

 

Lousada, 12 de Outubro de 2021 

O Diretor Executivo 

Hugo de Sousa Lopes 
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