
Questão 1 - O que é para vós o parque?

Uma oportunidade para estudar, valorizar e proteger o território.

Meio área natural mais próxima com muita potencialidade de aproveitamento.

Uma ligação ao mundo natural. Um pulmão verde na urbe.

Um espaço, lugar de libertação.

Um espaço vivo perto também da minha casa. É também o meu espaço.

Parque muito bonito mas sem condições para seus habitantes. Falta de estrada para

Couce. Acesso Aldeia de Couce para São Pedro da Cova.

Espaço livre de ruído.

Um espaço a fruir pelo homem em harmonia com a natureza.

A minha casa.

Uma oportunidade para se viver melhor. A começar por quem lá vive.

Vida e vidas a respeitar.

Um passo em frente na valorização e preservação de um rico património de grande

futuro.

Será finalmente uma mais valia para todo o concelho do Valongo.

Aldeias esquecidas sem pessoas.

Eu sei o que quero. Será que as entidades responsáveis sabem o que querem do Parque?



Uma área de grande importância histórica ecológica e afetiva.

O rejuvenescimento de uma serra que é de todos.

Oportunidade para desenvolver a região e promover o que melhor temos nos concelhos

envolvidos.

Um pulmão verde com vista espetacular sobre o Porto e que permite desfrutar

excelentes momentos ao ar livre.

Um diamante em bruto de riquezas naturais.

Um espaço cultural de aprendizagens pluridisciplinares.

Uma oportunidade. A possibilidade de um futuro novo para a região.

Uma oportunidade.

Uma experiência democrática.

Um espaço para ensino de geologia, biologia, património e o mais importante, um

espaço de lazer para todos.

Um espaço de lazer, de encontro com a natureza.

Um espaço para todos.

A minha primeira escola de montanha.

Por motivos de estar aqui devido às más condições do caminho de Couce.

Um pulmão fundamental para a região.



Um meio onde se estuda, trabalha-se e cultiva-se todo o ambiente.

Serras e rios. O limite do Grande Porto.

Local encontro. Ambiental social económico .

Espaço de lazer e conhecimento.

As Aldeias. Estradas terra batida. Onde mora? Couce.

Local de trabalho e estudo.

O PSeP é um laboratório de estudo, para aprender e ensinar.

Uma área de grande importância histórica, ecológica e afetiva.

Boa ideia.

Pulmão verde e água limpa em casa.


