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TEXTO DE OPINIÃO 

 

 

 

MANUAL DO ALUNO 

Unidade 6 — Cânticos do Realismo. O livro de Cesário Verde 

«O sentimento dum ocidental» 

p. 287 

 

1. A cidade, como qualquer espaço comunitário, é um lugar complexo, com os seus problemas. 

Redija um texto de opinião bem estruturado, com duzentas (200) a trezentas (300) palavras, 

em que apresente e defenda duas ou três medidas que, do seu ponto de vista, deviam ser 

implementadas, de forma a tornar a sua cidade, vila ou aldeia um espaço comunitário mais 

acolhedor ou mais funcional. Ilustre o texto com exemplos. 

Elabore inicialmente um plano do texto e, quando terminar a composição, reveja-a. 

 

 

 

 

 

 

PLANO DO TEXTO 
 

 

Introdução: 

A existência de problemas de vários tipos na cidade em que vivo. 

 

Desenvolvimento: 

1.o argumento: Melhorar as acessibilidades das pessoas com mobilidade limitada. 

Exemplo: Construção de rampas, plataformas elevatórias e portas automáticas. 

2.o argumento: Apresentar uma oferta cultural mais rica à população. 

Exemplo: Criar uma programação de música, teatro e exposições. 

 

Conclusão: 

As melhorias no espaço urbano passam pela intervenção da autarquia, mas também pela 

participação dos cidadãos. 
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TEXTO 
 

 

Qualquer localidade revela problemas físicos, económicos e sociais que condicionam a vida 

dos cidadãos. Na minha cidade, encontro fragilidades a nível arquitetónico, social e cultural, que 

podem ser ultrapassados com a vontade e o esforço de toda a comunidade. 

O primeiro problema que destaco é a falta de acessibilidades para pessoas que se veem 

obrigadas a deslocar-se em cadeiras de rodas ou têm outras dificuldades de locomoção. 

Ultrapassar barreiras arquitetónicas como degraus, escadas e portas de abertura manual exige 

um esforço financeiro da autarquia e das empresas. Contudo, estas medidas não são 

facultativas, são exigidas por lei. A solução passaria, por exemplo, por construir pequenas 

rampas, colocar plataformas elevatórias nas escadas e instalar portas de abertura automática. 

Desta forma, anular-se-iam muitas dificuldades dos cidadãos de mobilidade limitada. Resolver 

estes problemas é prova de que vivemos num mundo civilizado e solidário. 

Um segundo problema da minha cidade, localizada no interior do País, reside na falta de 

uma boa oferta cultural para a população. A região tem uma única sala de cinema, que apresenta 

uma programação escassa e desatualizada. Além disso, são poucos os espetáculos de teatro e 

de música, as exposições de arte ou as conferências que aqui se realizam. A autarquia e o setor 

privado deveriam mobilizar esforços para promover mais iniciativas culturais na região, 

investindo, por exemplo, numa programação de música, teatro e exposições que valorizasse as 

artes. Esta seria uma forma de enriquecer a vivência comunitária no interior do País e de 

assegurar que as gerações mais novas não sintam que têm de partir para procurar lugares mais 

aliciantes para viver. 

Concluo, pois, que foram apresentados casos em que a autarquia pode implementar 

medidas que melhorem as condições de vida na cidade. Porém, para essas mudanças se 

concretizarem, deve também concorrer o empenho de toda a população. 
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