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A bandeira

A bandeira alemã foi inspirada nas fardas dos 
soldados que lutaram contra o Napoleão. As 
jaquetas dos soldados eram pretas (1ª cor da 
bandeira), com botões cor de ouro (3ª cor da 
bandeira) e as barras eram enfeitadas com tecido 
vermelho (2ª cor da bandeira).



Onde fica a Alemanha

A Alemanha é um 
país que fica no 
centro da Europa.
Faz fronteira com: Faz fronteira com: 
França, Dinamarca, 
Suíça, Bélgica, 
República Checa, 
Irlanda, Polónia, 
Áustria e 
Luxemburgo. 



Como podemos lá chegar

De Lisboa a Berlim, a capital
da Alemanha, são cerca de
2804 Km. Se formos de carro
ou autocarro podemos
demorar 26h, ou seja, um dia
e duas horas, isto se formos
sempre a andar sem parar.sempre a andar sem parar.

Se formos de avião demoramos cerca de 6h.

Também podemos ir de comboio, mas não um comboio directo, temos de passar  
pelas várias capitais, Lisboa, Madrid, Paris, entre outras.



Na Alemanha há 81,2
milhões de habitantes.
É o país da União
Europeia com a maior

População

Europeia com a maior
população.

Em Berlim, que é a capital, existem 3,4 milhões 
de habitantes.



A cidade de Berlim

Berlim é a capital da Alemanha. Situa-se a Nordeste.



A cidade de Berlim

A Alemanha já passou pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundiais,
destruindo por completo a cidade de Berlim.
No final da 2ª Guerra construíram um muro, o Muro de Berlim (1961),
que dividiu a Alemanha em dois. O Muro tinha 148 km de comprimento
e 2 m de altura e foi derrubado em 1989, ou seja, durou, 28 anos.



Outras  cidades  

Outras cidades da Alemanha:

• Hamburgo

• Hannover• Hannover

• Frankfurt

• Stutgard

• Colonia

• Munique

• Dusseldorf



A cidade de Frankfurt

Frankfurt é a quinta maior cidade da Alemanha.
Tinha 670 000 habitantes em 2008.
Fica situada a Sudoeste.



A cidade de Frankfurt

Algumas imagens:



A Alemanha é um país que fabrica muitos
automóveis, cerveja e roupas. Estas são algumas
das marcas mais conhecidas.

Produtos alemães  



• Wikipédia
• Google (imagens)
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