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O despovoamento da Irlanda

Fonte: London Illustrated News, 1851 © British Library
O século XIX e o início do século XX foram testemunha de migrações maciças de europeus para os
EUA, a fim de fugir das guerras e da agitação política e económica.
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Judeus na fila de espera, à porta da agência de viagens Palestine & Orient Lloyd, com a esperança
de emigrarem da Alemanha, em 1939

Fonte: © SZ Photo/Scherl/ Bridgeman Images

Os regimes totalitários europeus do século XX obrigaram milhões de pessoas a abandonarem os seus
lares e a procurarem refúgio noutros locais.
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Marroquinos e argelinos atravessam a alfândega, em Marselha, em 1945

Fonte: Coleção Hulton-Deutsch © CORBIS RM / Belgaimage

Após a devastação provocada pela Segunda Guerra Mundial, a Europa ficou fortemente dependente
do trabalho de migrantes externos para reconstruir um continente arrasado.
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Família de trabalhadores estrangeiros turcos a prepararem o jantar. Alemanha, 1971

Fonte: Bettmann © CORBIS RM / Belgaimage
Muitos trabalhadores estrangeiros permaneceram nos novos locais de trabalho e tornaram-se
cidadãos do país de acolhimento.
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Heinz Meixner, acompanhado da sua noiva e da mãe da noiva, Frau Thurau, mostram como se
dispuseram no seu carro, um Ausin-Healey Sprite, para atravessarem o Muro de Berlim, em 1965

Fonte: International Business Times © Getty Images
Uma Europa dividida até 1991 foi palco de fuga de milhares de pessoas do Leste para o Ocidente,
que arriscaram as suas vidas na esperança de encontrarem um futuro melhor.

Invente uma história sobre uma personagem fictícia, com base numa destas imagens, tendo em
atenção o seguinte:
 A atribuição de um nome e de um país de origem à personagem;
 A razão pela qual a personagem decide emigrar;
 Os dois elementos essenciais que transporta consigo, e porquê;
 O que mais lhe fará falta depois de partir.
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