10.000.000
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• São mais de 10.000.000 os símbolos, monogramas e outras peças
decorativas que a Doureca, empresa do sector automóvel, produz para
marcas como a Jaguar, Land Rover, Volvo, Fiat, Renault, Peugeot,
Nissan, Dácia e Citrôen.
• O número de águas engarrafadas anualmente pela Salutis. Uma
marca de água mineral gourmet que exporta para mercados exigentes
como os Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Espanha e Angola.

• Posição que ocupamos no que toca à exportação de
calçado. A portuguesa Kyaya, detentora das marcas Fly
London e Foreva está em Coura há 27 anos. Trata-se da
maior exportadora nacional no sector do calçado.
• Somos também o 1º município em Portugal a ter
planos de paisagem

1.500.000

A totalidade de bicicletas espalhadas pelo mundo
inteiro que carregam um pouco de Coura. Na
Valver Portugal é produzida a totalidade dos
autocolantes que a Decathlon usa nas bicicletas
comercializadas pelo Grupo em todo o mundo.
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O número de dias que
demoramos a pagar a um
fornecedor
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Para a revista Rolling Stone, o
festival de Paredes de Coura está no
top 5 dos melhores festivais da
europa. Também já foi distinguido
como o melhor festival do país pelo
Portugal Festival Awards.

A probabilidade de se encontrar uma truta de
Coura é 99% superior à de se encontrar um
Pokémon. A empresa Castro & Cabrero produz no
concelho cerca de 800 toneladas deste peixe que
abastece todo o mercado nacional e exporta.

3.000.000
É o valor que temos em peças da lego.

• Inﬁnitas são as estrelas que podemos observar no Astrocamp,
um acampamento de férias de verão cientíﬁcas para jovens de
toda a europa sobre astronomia e física.
• O número de versos possíveis de criar no festival Realizar
Poesia que ocorre anualmente em Coura.
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O número de criativos exportados para a sede da
maior empresa de brinquedos do mundo, a lego,
na dinamearca. Mais estão a caminho.
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A esponja natural 100% biodegradável é um
projeto agrícola pioneiro por ser a primeira
plantação no nosso país. Trata-se de um produto
anti alérgico, ecológico, produzido pela EVESPORT.

02

É a idade com que os nossos ﬁlhos
aprendem expressão dramática e música
clássica. Só depois aprendem a ler e a
escrever em português e em inglês!
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O número de postos de trabalho criados em
menos de 3 anos no município de Paredes
de Coura.
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É a idade necessária para
entrar na escola do rock

