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DESTAQUE NO TEMPO  
O Ministério da Agricultura 
criado em 1918 integrava 
serviços operacionais internos e 
externos, através de nove 
Direções de Serviços, para 
promover o fomento agrícola 
nacional:  
Direção da Instrução Agrícola; 
Direção dos Serviços Agrícolas; 
Direção dos Serviços Florestais e 
Aquícolas; Direção dos Serviços 
Pecuários; Direção da Hidráulica 
Agrícola; Direção dos Serviços 
Fisiográficos; Direção da 
Economia e Estatística Agrícola; 
Direção do Crédito e das 
Instituições Sociais Agrícolas; 
Direção do Comércio Agrícola. 

Uma das principais missões 
inscritas no decreto de criação 
do Ministério da Agricultura, em 
1918, era a de ministrar o ensino 
da agricultura nos seus 
diferentes graus. A Direção dos 
Serviços Florestais e Aquícolas, 
com a missão da administração e 
exploração das matas nacionais, 
arborização das serras e dunas e 
o desenvolvimento da 
aquicultura e da pesca nas águas 
interiores. No quadro de novas 
necessidades de consumo  e de 
produção, a política institucional, 
no setor da viticultura, alargou a 
sua esfera de ação da região 
duriense a outras áreas do país 
vinícola. 
 

Origens do Ministério da 
Agricultura 

Uma resposta em tempos 

difíceis 

O Ministério da Agricultura foi 
constituído em 1918, por decreto 
datado de 9 de março, no âmbito da 
reforma dos serviços da 
administração central iniciada no ano 
anterior, com o objetivo de estimular 
o desenvolvimento do sistema 
produtivo nacional e de garantir o 
abastecimento alimentar do país, no 
contexto de uma grave crise de 
subsistência provocada pela I Guerra 
Mundial (1914-1918).  
 

 
 

Decreto n.º 46 /1918, de 9 de março | Abrir 
  

 
 

 

 

 

 

Ministério da Agricultura – 100 Anos de raízes a 
desenvolver Portugal (1918-2018) - Catálogo da 
exposição do centenário | Abrir 

 
Da esquerda para a direita, sentados: 
Eng.º Silvicultor Pedro Roberto da Cunha e Silva, Diretor dos Serviços Florestais; Professor Eng.º Agrónomo 
Bernardino Camilo Cincinato da Costa, Inspetor Geral da Agricultura; Dr. Eduardo Fernandes D’ Oliveira, Ministro 
da Agricultura; Professor Médico Veterinário João Viegas Paula Nogueira, Diretor do Ensino Agrícola; Eng.º 
Agrónomo Cristóvão Moniz, Diretor dos Serviços Agrícolas e Secretário Geral. 
Da esquerda para a direita, de pé: 
Médico Veterinário António Roque da Silveira, Diretor dos Serviços Pecuários; Joaquim de Sousa Belford. Diretor 
do Comércio Agrícola; Coronel José Pereira Gonçalves, Professor do Instituto Superior Técnico e Diretor dos 
Serviços Fisiográficos; Eng.º Agrónomo Urbano de Castro, Diretor de Estatística e Economia Agrícola; General 
António Conceição Pereira, Eng.º e Diretor dos Serviços de Hidráulica Agrícola 

https://www.gpp.pt/images/newsletters/GaleriaGPP/Edicao1/Decreto9Marco1918.pdf
https://www.gpp.pt/images/newsletters/GaleriaGPP/Edicao1/CentenarioMinisterioAgricultura-Catalogo/


 

  

 

 

DOCUMENTAÇÃO DA ÉPOCA 
No início do séc. XX, durante a 1ª República, a atividade agrícola em 

Portugal tinha uma forte expressão, sendo a bibliografia associada 

a esta matéria numerosa e variada, refletindo um debate profícuo 

dos problemas agrários, por parte de economistas, políticos, 

jornalistas e escritores. 

Existem diversos estudos de síntese sobre a situação da agricultura 

portuguesa durante o período republicano, integrando o acervo bibliográfico 

do GPP obras de grande relevância nesta área.    

 

   

    

   
 

 

  

Leituras da 
época 

 

Abrir 

Boletim da Secretaria 
de Estado da 

Agricultura, ano I, n.º 1 

Direção da Instrução 
Agrícola 

 Julho de 1918 

O ensino móvel no Algarve. 
A cultura do trigo em Beja. 
A festa da Árvore no Gerês, 

em 1916 

Acervo GPP | Cota A01/P56 

Boletim do Ministério 
da Agricultura, ano X, 

n.ºs 8 a 12 

Direção Geral do Ensino e 
Fomento 

 Fevereiro de 1928 a Junho 
de 1928 

Plantas forraginosas em 
Portugal. Portugal florestal 

Acervo GPP | Cota A01/P56 

 

Boletim da Direcção 
Geral do Comércio 

Direção Geral do Comércio 

Janeiro de 1937 

Regime económico-jurídico 
da produção e comércio dos 

azeites nacionais. 
Congressos 

Acervo GPP | Cota 44/273   

Abrir Abrir Abrir 

https://www.gpp.pt/images/newsletters/GaleriaGPP/Edicao1/BoletimSecEstado.pdf
https://www.gpp.pt/images/newsletters/GaleriaGPP/Edicao1/BoletimMinisterioAgricultura.pdf
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GALERIA DE IMAGENS 
“…A cada instante, o casario, a paisagem, as instalações e atividades oficiais, as fainas mais 
diversas, as culturas, as experiências, tantos pormenores de efémera duração, convidam a 
que os fixemos em películas fotográficas.” Artur Pastor in A fotografia e a agricultura 

 

 

 

 

  

 

Arborização de baldios, Serra do Soajo, Gerês.  

Col. Eng.º Neiva, Anos 20, séc. XX 

Vindimas nos socalcos do Douro, Quinta do 
Crasto, Ferrão.  

Domingos Alvão, Anos 20 do séc. XX 

Edifício da Escola Agrícola Feminina Vieira 
Natividade 

Folque Possolo, 1925 

Lavra da terra com arado e tração animal, 
Pegões 

Joshua Benoliel, Anos 20 do séc. XX 



 

  

 

 

SALA DE CINEMA 
Os documentários agrícolas inserem-se na tradição dos “filmes culturais” e dos variados 
projetos de “cinema educativo”, que contribuíram para o reconhecimento cultural e social 
do cinema, como um contributo para a mudança social.  

 
 

 
 
 
 
 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

Torres Vedras – Inauguração da 
Exposição Agrícola, pecuária e 

industrial 

22 Agosto 1926 

Inauguração da Exposição Agrícola Pecuária e 
Industrial de Torres Vedras, com a presença dos 
Ministros das Finanças e da Instrução. Imagens 

da exposição. 

Acervo da Cinemateca Portuguesa  

Exposição Agrícola, pecuária e 
Industrial de Estremoz 

1927 

Aspetos da Exposição-Feira de Estremoz, 
Alentejo. Visita do Ministro da Agricultura. 

Representação digital da cópia preservada com 
o apoio da Câmara Municipal de Estremoz. 

Acervo da Cinemateca Portuguesa  

Abrir
http:/
/www
.cine
matec
a.pt/C

Abrir 

http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=13367&type=Video
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SALA DE MUSEU 
Objetos de outros tempos e a tentativa de compreender e de relacionar o conhecimento do 
passado com o nosso presente 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Suporte metálico de carimbos 

Constituído por uma base em forma 
cónica, da qual sai uma haste metálica 

que termina numa pega. A meio da 
haste tem um suporte circular, 

trabalhado, com espaço para a colocação 
de carimbos. 

Acervo GPP | Início do Século XX 

Selo branco 

Selo branco, equipamento que permite, 
quando pressionado, o registo em relevo de 

dados, em documentos expressamente 
previstos na lei, nomeadamente 

documentos oficiais, sendo utilizado nos 
serviços públicos e escritórios.  

Acervo GPP | Início do Século XX 

Calculadora mecânica de bolso 

Acervo GPP | Início do Século XX  

 Máquina de cálculo mecânica 

Máquina de funcionamento mecânico, que permite 
realizar as quatro operações fundamentais da aritmética 

utilizando um teclado apenas com os algarismos do 
sistema de numeração decimal (de 0 a 9) e três setas. 
Com base em princípios mecânicos do século XVII, as 
calculadoras mecânicas Precisa embora tenha perdido 

espaço com a chegada dos computadores, continuaram a 
ser usadas em bancos, empresas financeiras e lojas de 

comércio até aos anos 70 do século XX. 

Acervo GPP | Início do Século XX 

GPP / Divisão de Acompanhamento de Políticas e Comunicação (DAPC) 
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