
Roteiro da atividade: 
● Leia os textos junto com o grupo. 
● Conversem sobre os temas principais do texto: 

○ Quando ocorreu essa onda migratória? 
○ Segundo o primeiro texto e o gráfico sobre a quantidade de 

imigrantes entrando no Brasil: Em que época houveram mais 
imigrantes portugueses e em que época entraram menos?  

○ Enumere os principais motivos que trouxeram portugueses para o 
Brasil nessa época. 

○ Podemos afirmar que na cidade de São Paulo os imigrantes 
concentraram-se em bairros ou espalharam-se? Onde podemos 
observar isto no relato? E na carta? 

 
Desenvolvam um pequeno texto e um cartaz para apresentação. Podem utilizar 
o gráfico para ilustrar ou seus próprios desenhos. 
 
3 - Imigração de 1910 a 1959 
 
[...] nesse período, cabe lembrar os números indicados por Eulália Maria 
Lahmeyer Lobo (1994). Segundo a historiadora, entre 1880 e 1967, teriam vindo 
para o Brasil cerca de 1 521 553 portugueses. Em outros termos, 17,5 mil 66 
Presença portuguesa: de colonizadores a imigrantes indivíduos por ano. No 
ápice desse novo fluxo, situado entre 1901 e 1930, a média de imigrantes 
ultrapassou a barreira dos 25 mil por ano. Esse número, com algumas variações, 
permaneceu elevado até os anos de 1960, quando então – salvo no período do 
milagre econômico – é dado início a uma progressiva diminuição dos fluxos 
migratórios internacionais para o Brasil. [...] Já no período de imigração de 
massa, foram comuns médias superiores a 15 mil imigrantes, havendo época 
1945 , como ocorreu às vésperas da Primeira Guerra Mundial, em que essa cifra 
alcançou o astronômico índice de 76 mil imigrantes anuais. A última etapa desse 
processo, a de declínio, é ilustrada com dados referentes aos anos de 
1981-1991, quando então identificamos médias inferiores a 500 imigrantes por 
ano. 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv6687.pdf  pág 68 

 
Bairros portugueses em São Paulo - Relato Adriano da Costa Filho, 
descendente de portugueses, sobre a chegada de sua família na cidade de 
São Paulo.  
“Aqui na capital paulista, os bairros preferidos desses imigrantes eram o 
Tatuapé, Vila Maria, Brás e Vila Mariana, e também outros bairros, mas, em 
menor escala. Como os meus pais e avós também estavam dentro dessas levas, 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv6687.pdf


pois que, transmontanos que eram, vieram os meus avós paternos e maternos, 
junto com minha mãe e meu pai e instalaram-se a princípio no bairro do Brás.”  
https://www.mundolusiada.com.br/colunas/opiniao-luso-descendente/os-imigrantes-portugueses-do-inicio-do-seculo-20
-e-a-sua-localizacao-nos-bairros-de-sao-paulo/ 

 
 
Os imigrantes estabeleciam-se em São Paulo e convidava a família para vir 
também - Veja a carta datada de 1914, de João Maria Campamedo 
chamando o pai. (para vir para o Brasil) 
Santos - Brazil - 2 - 2 - 1914 
 Ao senhor Antonio de Miranda Caetano Mira Portugal Meu querido pai. 
Desejo-lhe uma feliz saúde que a minha e de nos todos vamos bem. Meu pai, 
Visto aí esta colocado em casa do Snr. Costa e estarmos bem pedia-mos para o 
pai vir para aqui [ --- ] era conveniente vir até ao Fim de março afim do Sr. Costa 
lhe arranjar um emprego no escritório dele porque Mesmo como velho pondo 
os seus oculos ainda verifica quaisquer contas e isso da pouco trabalho e para 
vocemecê serve de divertimento. Com isto não o enfado mais aceite muitas 
Lembranças de todos muitos beijos dos seus Netos e nós aguardamos a sua 
chegada pelo Que ficamos como sempre ao seu dispor. Seu filho obediente, 
João Maria Campamedo3' 
Escritos e deslocamentos: cartas, correspondências e mensagens trocadas entre 
portugueses (São Paulo-Portugal, 1 890-1 950) Maria lzilda Santos de Matos 
PUC/SP e CNPq. P 13. 
 
 
 
Este gráfico inclui as datas de chegada dos imigrantes e a quantidade de 
pessoas que chegaram. Observe os dados da migração portuguesa em 
relação aos outros povos na mesma época. 
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