CONSIGNES DE CORRECTION
Ventes et productions touristiques

Texte: ILHA DO SAL
PROPOSITION DE CORRECTION
Cet exemple ne constitue en aucun cas un modèle attendu de la part des candidats mais
pourra servir de guide au correcteur.
Le texte devra comprendre une phrase d’accroche et revêtir un caractère promotionnel évident.
Les points suivants pourront être abordés :

Situado ao largo da costa africana, a 3 horas de avião de Lisboa, Cabo Verde é um
arquipélago de 10 ilhas maravilhosas.
A ilha do Sal, a mais popular, é conhecida historicamente pela exploração do sal e
também oferece aos visitantes lindas praias de areia fina e branca com as suas águas cálidas.
O visitante poderá praticar várias actividades ligadas ao mar: passeios ao longo do litoral,
windsurf, mergulhos sub-aquáticos, pesca em alto-mar, passeios de barco ao largo da ilha,
excursões de barco à ilha vizinha de Boavista e também visitas por via aérea às ilhas de Fogo,
Santiago e São Nicolau. Não se esquecerá de visitar as salinas de Pedra de Lume, belíssimo
cenário de cratera vulcânica, ponto de visita obrigatório.
Quando e como viajar?
Qualquer época do ano é boa para visitar Cabo Verde sendo a melhor entre Julho e
Outubro.
Graças aos investimentos na área do turismo poderá escolher entre muitas vivendas de
férias, hotéis de três a cinco estrelas. Também há uma grande proposta de restaurantes e vida
nocturna.
As companhias aéreas TAP e TACV voam todos os dias para as ilhas do Sal e de
Santiago. Na ilha do Sal, o aeroporto fica a 20 minutos de Santa Maria.
Para os visitantes estrangeiros, o visto é necessário. O euro é aceite e há caixas de
levantamento automático. Não precisa de vacinas.
Para gozar dos trópicos, não espere mais e venha visitar as ilhas de Cabo Verde.
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