BIBLIOTECA DA ESCOLA SECUNDÁRIA QUINTA DO MARQUÊS

Declaração
Tipo de texto normativo * que pretende expressar uma vontade. É um ato em que o locutor
assegura a verdade dos factos que enuncia, é uma afirmação de existência de uma situação
jurídica ou de facto. (A declaração pode ser escrita ou oral, universal ou não)
Exemplos de declarações:
1 - Declaração Universal dos Direitos do Homem ou da criança ou dos animais.
- de guerra
- de presença
2 - Declaração
- de frequência
- médica
- amigável
- de amor
Estrutura do texto da declaração não universal:
- Abertura: identificação do declarante
-Corpo: indicação do assunto e/ou de quem solicita a declaração
- Fecho: data e assinatura

Características do discurso
- Predomínio do registo formal
- Linguagem denotativa
- Verbos: declarar, confirmar, admitir, garantir, atestar, comprovar
- Introdução generalista: “ para os devidos efeitos se declara que …”
- Predomínio das frases subordinadas substantivas completivas, introduzidas por “que”
- Utiliza-se a 1ª e/ou 3ª pessoa
* Que está de acordo com modelos predefinidos
Exemplos
1 – Declaração de presença:
Escola Secundária Quinta do Marquês
Declaração
Para os devidos efeitos se declara que Francisco Santos Silva esteve presente nesta Escola, a fim de participar numa reunião de
Encarregados de Educação, da turma do seu educando, João Silva, do 8ºA.
Oeiras, 3 de Novembro de 2011
O Director de turma
______________________________________________________
(assinatura)

2 - Declaração de frequência
Escola Secundária Quinta do Marquês
Declaração
Para efeito de transferência se declara que Maria Isabel Santos Silva, portadora de BI no ________ frequentou o 11º ano nesta
escola, no curso de Humanidades, tendo concluído com sucesso todas as disciplinas. Junto se anexa classificações internas e dos
exames nacionais.
Oeiras, 3 de Novembro de 2011
A Directora
______________________________________________________
(assinatura)

(adapt. Página Seguinte 10, pág. 40 , Texto Ed.)

