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Tarefa 5: Leitura

OPINIÕES SOBRE A MODA
Inês – Há já uma globalização, independentemente da identidade de cada país. Hoje em dia o
design de moda não é mais do que revisitar o passado com uma chave nova com a tecnologia,
com novas matérias. Os meninos no Brasil são iguais aos de outros países.
Bernardo – A maneira de vestir dos brasileiros é muito diferente dos outros países, onde muitos
estilistas são antiquados. É outra cultura – com sol, com cores, com referências diferentes. Usam
muitas estampas. É muito alegre. Os estilos são reformados frequentemente.
Mariano – Muitos estilistas, apesar de não se inspirarem no passado, desenham sem pensar
na pessoa que vai comprar sua roupa. Às vezes as peças quase têm que vir com um manual
de instrução. A pessoa tem que se torcer para conseguir meter os braços, torcer para conseguir
meter a cabeça. Há tendências que são globais. O defeito, tal como a moda, é universal.
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Tarefa 7: Leitura

TURISMO EM CABO VERDE
O turismo em Cabo Verde tem contribuído para o desenvolvimento do país, proporcionando a
criação de novos postos de emprego, assim como constitui uma importante fonte de arrecadação
de receitas para o país.
Fazer a promoção de um país no exterior exige dinheiro. Mas só o dinheiro não é suficiente, é
preciso ter também imaginação.
Os transportes rodoviários são indispensáveis para se publicitar qualquer tipo de atividade que
se pretenda. A Madeira usa uma forma para penetrar no mercado inglês: oferece férias aos
taxistas ingleses, e estes fazem a publicidade da ilha como destino turístico, utilizando para isso
a viatura com a qual trabalham diariamente.
Cabo Verde pode fazer o mesmo. Não se vai oferecer férias a todos os taxistas da Inglaterra ou
de outro país. Pode-se escolher um grupo e elabora-se o pacote de férias para o mesmo. No
pacote, vão entrar entre outros, transporte e hospedagem.
Como é sabido, o mundo está em crise. A crise já bateu à porta dos países com os quais Cabo
Verde tem boas relações, ao nível de turismo. Portugal é um destes países e é um dos principais
países emissores de turistas para o nosso país.
Existindo a crise, os nacionais são obrigados a fazer escolha nas despesas que realizam. Há
despesas que são inadiáveis, como as da alimentação e do alojamento. Outras, como as do
turismo, que ficam para o período pós-crise.
A Alemanha é um dos primeiros países emissores de turistas, a nível mundial. Também é a
primeira potência económica da Europa. Com a crise que assola a Europa, os países atingidos
estão à espera da sua ajuda. Havendo a crise, deve-se ir onde as pessoas têm dinheiro para
gastar. Assim, a meu ver, Cabo Verde deve apostar, com força, no mercado alemão.
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