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A Câmara de Paredes de Cou-
ra vai comparticipar a compra 
de medicamentos pelos idosos, 
ao abrigo de um regulamento 
social que contempla também 

Câmara de Paredes de Coura comparticipa
medicamentos de idosos e reformados

incentivos à natalidade e apoios 
às famílias numerosas, anunciou 
ontem fonte municipal.

O regulamento, que deve-
rá ainda este mês ser aprova-

do pela Assembleia Municipal, 
contempla uma comparticipa-
ção até ao limite anual de 125 
euros na aquisição de medica-
mentos para os idosos ou re-

formados por invalidez que se-
jam doentes crónicos depen-
dentes de medicação constan-
te, e até 75 euros para os res-
tantes casos.

Os apoios aos idosos tradu-
zem-se também na redução 
de 50 por cento tanto nas ta-
rifas e taxas no acesso a equi-
pamentos culturais, de lazer e 
desportivos, de pagamento de 
consumo de água e saneamen-
to para fins domésticos até cin-
co metros cúbicos.

As famílias numerosas, com-
postas pelo menos por seis pes-
soas, podem beneficiar da redu-
ção de 50 por cento nos custos 
de saneamento e no consumo 
de água para uso doméstico até 
15 metros cúbicos.

Em relação aos incentivos à 
natalidade, o casal poderá re-

ceber até 500 euros por cada 
um dos dois primeiros filhos, 
um valor que duplicará a par-
tir do terceiro.

A Câmara vai também apoiar, 
com um montante que pode 
ir até ao máximo de 45 euros 
mensais, as despesas com a cre-
che ou com as amas, durante os 
primeiros três anos de vida.

Segundo o presidente da Câ-
mara de Paredes de Coura, Pe-
reira Júnior, estes apoios têm 
como objectivos fixar os casais 
jovens no Concelho e incenti-
vá-los a terem filhos.

A população de Paredes de 
Coura era, em 1990, de cerca 
de 13 mil pessoas, número que 
atingiu “o pico” em 1960, quan-
do estavam registavam cerca de 
14.600 habitantes.

A partir daí, a população tem 

vindo a regredir, com 9.571 ha-
bitantes registados nos Censos 
de 2001, sendo actualmente 
apenas 9.370 os habitantes de 
Paredes de Coura.

A drástica diminuição do nú-
mero de crianças no Concelho 
é atestada pelos alunos que 
frequentam o 1.º ciclo do en-
sino básico, pois há dez anos 
eram cerca de 800 e no pre-
sente ano lectivo são pouco 
mais de 300.

Esta realidade levou a Câmara 
a encerrar todas as escolas do 
1.º ciclo nas 21 freguesias do 
Concelho, a maioria das quais 
com um “reduzidíssimo” núme-
ro de alunos, tendo concentra-
do aquele grau de ensino num 
edifício único, construído de raiz 
na sede do Município.
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