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[Visitar Guimarães / Guimarães entdecken] 
 

 
Tu vives com a tua família na Alemanha mas os teus pais são de Guimarães, uma cidade 
situada no norte de Portugal.  

 
1. Lê com atenção as informações retiradas da Wikipédia em português e em alemão sobre a 
cidade de Guimarães. 

 

 

 

 

 

Guimarães é uma cidade portuguesa 
situada no Distrito de Braga, região Norte 
e sub-região do Ave, com uma população 
de 52 181 habitantes, repartidos por  
23,5 km², em 20 freguesias e com uma 
densidade populacional de 2 223,9 
hab/km². 

Guimarães ist eine Stadt mit rund 52.000 
Einwohnern im Norden von Portugal im Distrikt 
Braga. Hier soll Alfons I. (Afonso Henriques), 
der erste König Portugals, geboren sein, 
weswegen sie die erste Hauptstadt des Landes 
war und als „Wiege der Nation“ gilt. 
Die Altstadt von Guimarães gehört zum Welterbe 
der UNESCO. 

 

1.1 Verifica com a ajuda de ambos os textos se as seguintes afirmações são verdadeiras (V) ou 
falsas (F). Corrige as falsas. 

a) Guimarães fica perto de Braga.  
b) Em Guimarães vivem cerca de 25.000 pessoas.  
c) O rio Douro é o rio mais próximo de Guimarães.  
d) O primeiro rei de Portugal foi Afonso Henriques.  
e) Guimarães foi a primeira capital de Portugal.  
 
2. Localiza a cidade de Guimarães através dos mapas seguintes: 

 

 

2.1 O que é que podes escrever sobre Guimarães com base nos dois mapas? 

 

http://www.google.com/imgres?q=guimar%C3%A3es&num=10&hl=pt-PT&tbo=d&biw=1672&bih=831&tbm=isch&tbnid=T5eQWq0qsvPBFM:&imgrefurl=http://pt.wikipedia.org/wiki/Guimar%C3%A3es&docid=wqFV-y6GvRcFyM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/LocalGuimaraes.svg/250px-LocalGuimaraes.svg.png&w=250&h=366&ei=ldTvUNX8DKaO0AXNvICAAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=357&vpy=124&dur=2469&hovh=272&hovw=185&tx=134&ty=127&sig=106226846120733816081&page=1&tbnh=144&tbnw=98&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:2,s:0,i:154�
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Como costumas passar as tuas férias de verão em Guimarães e um dos teus passatempos 
preferidos é a leitura gostavas de te inscrever na Biblioteca Municipal desta cidade.  

 
3.Preenche o seguinte formulário de inscrição com os teus dados pessoais. 
 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 
Biblioteca Municipal de Guimarães 
 
Nome: ………………………………………………………………………. 
N˚ de BI ou de CC: ………………………………….. 
Data de nascimento: …..  …..  ………. 
Morada: ……………………………………………………………………. 
Localidade: ……………………….. 
Código postal: …………………..................... 
 
Filiação 
Nome do pai: ………………………………………………………………. 
Profissão: …………………………………………………………………… 
Nome da mãe: ……………………………………………………………… 
Profissão: …………………………………………………………………… 
 
Contactos 
Telefone de casa: ………………………… 
Telemóvel: …………………………… 
Correio eletrónico (e-mail): ……………………………………………… 
 
Grau de ensino que frequentas 

 1˚Ciclo (ensino primário) 
 2˚ Ciclo (5˚ e 6˚) 
 3˚Ciclo (7˚, 8˚ e 9˚ ano) 
 Ensino secundário 
 Ensino superior 

 
Áreas de interesse (máximo de 3) 

 Música 
 Leitura 
 Cinema 

 

 Informática 
 Desporto 

Outra: ……………………. 
 

 

 

 

Bom trabalho! 

 

[AG/CEPE-Alemanha] 


