COURA DEIXA CAIR PAREDES
Não o festival, esse continua de pé.
Nem tanto ao mar nem tanto à terra.
#COURASEMPAREDES é uma marca livre de associações fechadas ou de ideias ﬁxas.
Pode ser vista como uma marca cultural, uma marca região ou simplesmente um
movimento inspirador. Ele representa tudo aquilo em que acreditamos. Tudo o que
queremos ser e não ser. Todas as percepções e noções que queremos perpetuar no
tempo.
Para alguns somos música, boa música, o melhor festival do mundo,
mas somos mais do que isso.
Não somos só a vila a 425Km da capital, com 138Km2. Não somos cerca de 10.000.
Somos 9198 e somos todos diferentes. Somos Coura de A a Z, da Adelaide ao Zé.
Somos Coura, terra de talento com sede, que soma e segue para a sede da Lego.
Somos Coura, terra de lobos e de loucos que alimentam o ego com milhões de euros
em peças da lego. Somos Coura, onde se inauguram escolas de rock, na esperança de
um dia vermos nascer um novo Chris Martin. Somos Coura, terra onde se ensina
expressão dramática e música clássica, antes de se aprender a ler e a escrever.
Somos Coura, terra de empreendedores, de inovadores, de futuros bilionários. Não
dos que têm mil milhões de euros. Dos outros, dos que mudam a vida a mil milhões
de pessoas.
Hoje mais do que nunca é necessário desconstruir paradigmas, é preciso tombar
pensamentos velhos, derrubar barreiras que nos prendem, muros que nos reduzem.
É PRECISO QUE COURA DEIXE CAIR PAREDES.
Numa altura em que Paredes de Coura volta a ser um nome badalado pelas razões
que todos nós conhecemos, vamos aproveitar para içar a bandeira do que somos
deixando cair as paredes que nos cercam.
Neste sentido, convidamos-vos a conhecerem a nossa estratégia para o futuro,
dando-vos também a possibilidade de se associarem a uma causa improvável.
Aﬁnal, não é todos os dias que se deixam cair paredes, nem é todos os dias que se dá
destaque ou até a capa do jornal à capital da ousadia, da imaginação e da
criatividade. A capital que não tem aversão ao risco, a da coragem que desbrava
caminhos diferentes para oferecer alternativas de vida mais sustentáveis e que
respeita as diferenças de todos.

