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Nova imagem,
a eficiência
de sempre
A

funerária TCouto, com sede na cidade de Paredes, tem uma imagem renovada, mas continua
a garantir qualidade e eficiência nos serviços que
presta. Esta empresa moderna tem grandes tradições no concelho. Tem um serviço permanente de 24
horas por dia, todos os dias do ano. Tem também um
serviço personalizado e especializado, respeitando
todos os credos religiosos. A sua missão é ajudar
nos momentos mais difíceis.

T

Couto é o nome actual da antiga Agência Funerária José Teixeira do Couto. Uma empresa
fundada por José Teixeira do Couto, no ano de
1943. Um negócio que passou depois para o filho,
Joaquim Pinto Teixeira do Couto, que esteve à frente
da empresa durante muitos anos. Hoje, a funerária
é gerida pelo neto do fundador. Miguel Couto tem
28 anos de idade, é filho do falecido Joaquim Couto,
e pretende dar continuidade a uma longa tradição
familiar.

M

iguel Teixeira do Couto assumiu a gerência da
empresa há cerca de um ano, após o falecimento do pai, vítima de doença prolongada. Com a
colaboração da mãe, dos irmãos e da avó paterna
tem conseguido levar o negócio a bom porto, satisfazendo sempre os desejos dos seus clientes.

E

mbora a sua área de actuação tenha uma maior
incidência nos concelhos de Paredes e de Penafiel,
a funerária TCouto assegura serviços em qualquer
outro local do país.
A empresa mudou, recentemente, de instalações,
que se situam a poucos metros das antigas. A mudança
aconteceu apenas e só a pensar no bem-estar dos
clientes.

D

urante um ano como gerente, Miguel Couto
continua a trabalhar, como sempre fez, com
rapidez, profissionalismo e qualidade.

A ajuda da avó é fundamental

M

iguel começou cedo a aprender a arte dos funerais. Com 11 anos já era capaz de, sozinho,
tratar dos adornos das igrejas e/ou capelas mortuárias. Mas apesar de sempre ter tido uma grande
sensibilidade para lidar com a dor dos outros, Miguel
só assumiu maiores responsabilidades aquando a
doença do pai, em 2007. Aí, começou também a
tratar das burocracias, próprias de um falecimento
e de um funeral.

S

endo o filho homem mais velho de Joaquim
Couto, Miguel, hoje com 28 anos de idade, está
a cumprir o sonho do avô e do pai, que sempre
lhe pediram para dar continuidade ao negócio da
família. Mas, e apesar de ter nascido neste meio,
Miguel Couto fez questão de ter uma formação superior, tendo terminado a licenciatura de Educação
Física.

A

avó, Maria do Rosário, continua a ser o pilar da
família e da empresa familiar. Tem ajudado e
apoiado muito o neto, Miguel, a dar continuidade ao
negócio e a dar cumprimento aos sonhos do avô e do
pai. A avó ajuda sempre que pode a preparar o material
para os funerais. E tal é a sua dedicação e experiência
que a tarefa é executada na perfeição.

Rua Dr. José Magalhães | Edifício Garden, Lj. 70
4580-133 PAREDES
Tlf.: 255 777 264 | Fax. 255 785 099 | Telems.: 917 245 839 / 918 622 435
www.progressodeparedes.com.pt • jornalprogresso@gmail.com

11 DE DEZEMBRO DE 2009

