
 

INICIATIVA “VACINA + PERTO. GRIPE + LONGE” 
MANGUALDE PROMOVE PROGRAMA DE VACINAÇÃO  

CONTRA A GRIPE EM CONJUNTO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA 

A PARTIR DE 19 DE OUTUBRO 

A Câmara Municipal de 

Mangualde, em conjunto com as 

Juntas de Freguesias do concelho, 

apoia o programa de vacinação 

gratuita contra a gripe - “Vacina + 

Perto. Gripe + Longe”, promovida 

pelo Centro de Saúde de 

Mangualde, a USF Terras de 

Azurara, a USF Mangualde e a 

Unidade de Cuidados na 

Comunidade. “O objetivo é levar a 

vacinação da gripe mais perto da 

população considerada de risco, 

evitando grandes deslocações e 

promovendo a vacinação como 

prevenção”, destaca Elísio 

Oliveira, Presidente da Câmara 

Municipal de Mangualde. “As 

várias entidades locais, Câmara 

Municipal, Juntas de Freguesia e 

Serviços de Saúde uniram-se para 

tornar esta ação possível, este 

trabalho em rede é fundamental 

para ajudarmos quem realmente 

mais precisa”, conclui o edil. 

Durante a vacinação, todos deverão usar máscara, manter o distanciamento social, evitando ajuntamentos, 

respeitando assim as medidas impostas pela DGS. 

 

SERVIÇO MAIS PRÓXIMO DA POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL 
A ação, intitulada “Vacina + Perto. Gripe + Longe”, terá início a partir de dia 19 de outubro, iniciando-se na União das 

Freguesias de Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato, entre as 9h30 e as 13h00, no Centro Social de Moimenta 

de Maceira Dão. A iniciativa irá depois percorrer todas as freguesias do concelho, beneficiando de um serviço mais 

próximo da população mais vulnerável. Destinado a pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, incluindo 

pessoas portadoras de doenças crónicas. Os utentes deverão fazer-se acompanhar do cartão de cidadão e/ou cartão 

de utente, os utentes de risco deverão ainda apresentar uma declaração médica. 

 

As divulgações das datas serão difundidas por cada Junta de Freguesia. 

 



 

Mangualde, 09 de outubro 2020. 
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