
 

 

  

Galeria GPP 
Outubro 2021 

 

DESTAQUE NO TEMPO  
O Estado Corporativo e a Agricultura 
(1926-1974) 

O modelo orgânico do Ministério da 
Agricultura, instituído em 1918, 
revelou-se pesado, burocratizado e 
com pouca capacidade executiva, 
circunstâncias que justificaram a sua 
reforma em 1931, traduzida na 
redução de órgãos centrais, 
descentralização de serviços, divisão 
do país em zonas agrícolas e na 
criação de organismos de 
coordenação técnica e operacional 
(Junta do Fomento Rural e Centro de 
Investigação Agrária). O Ministério da 
Agricultura do estado corporativo 
manteve as coordenadas e 
composição existentes até 1936, ano 
em foi profundamente reorganizado, 
Decreto-lei n.º 27207 de 1936, 
passando a ter uma estrutura mais 
centralizada e hierarquizada, através 
da extinção de organismos e o 
reordenamento de outros, da criação 
de uma nova unidade técnica (Junta 
de Colonização Interna) e da 
submissão das políticas e dos recursos 
a prévio planeamento e controlo 
executivo.  

A Colonização Interna foi uma 
proposta de articulação específica 
entre território e população 
promovida pelo Estado Novo. Com a 
criação da JCI e da Junta Autónoma 
das Obras de Hidráulica Agrícola, a 
vontade de transformação de 
natureza hídrica do território, 
essencial à modernização agrícola, 
associou-se a formas de 
reestruturação agrária.  

 

Visava promover conjuntamente o 
cultivo agrícola e a ocupação 
populacional do território nacional 
metropolitano no Portugal 
contemporâneo. A defesa da 
agricultura de pequena propriedade 
e a deslocação das populações em 
excesso do Norte para os vastos 
incultos do Sul do país, 
transformados em pequenas e 
médias propriedades cultivadas por 
colonos, integrava um lato conjunto 
de propostas de reformas que 
visavam fortalecer a nação 
portuguesa. 
A política de colonização interna foi 
então legislada como elemento de 
um mais vasto plano de 
modernização económica do mundo 
rural, o qual assentava, a par da 
florestação, num ambicioso plano de 
transformação do território – Plano 
de Obras de Hidráulica Agrícola, a ser 
levado a cabo pela Junta Autónoma 
das Obras de Hidráulica Agrícola.  

A longevidade política do programa 
colonizador metropolitano, 
formulado em finais do século XIX 
enquanto ideário, constituiu uma 
base da política dentro do aparelho 
de Estado até aos anos 60 do século 
XX, com a construção de sete 
Colónias Agrícolas (Milagres, Martim 
Rei, Alvão, Barroso, Pegões, Gafanha, 
Boalhosa) nos anos 40 e 50 do século 
XX. 
A gestão dos recursos naturais e 
humanos, a otimização do seu uso, é 
a matéria central do pensamento 
colonizador, numa altura em que a 
vida económica nacional era 
inseparável da produção agrícola. 

Junta de Colonização Interna  

A criação da JCI em 1936 institucionalizou 
a política colonizadora dentro do aparelho 
de Estado, permitindo simultaneamente as 
condições administrativas e científicas aos 
jovens agrónomos e o planeamento social 
das sete colónias agrícolas. 

No final de 1936, a JCI erigiu-se como o 
grande organismo destinado a cumprir a 
orientação colonizadora hidráulica do 
Estado Novo, herdeira da Direção Geral da 
Ação Social Agrária. 

O primeiro ensaio de colonização agrícola de um 
baldio foi na freguesia dos Milagres (Leiria), ainda 
em 1926 (decretos n.ºs 10.552 e 10.553, de 14 de 
Fevereiro de 1925) 

 
Aspeto do Casal, n.º 4 – Colónia Agrícola dos 
Milagres – Leiria 
Acervo GPP 

 

A colonização interna, operacionalizada através 
dos casais agrícolas, constituiu uma política 
pública que congregou várias especialidades 
técnicas de intervenção (territorial, populacional, 
social e arquitetónica). As metodologias de 
implementação variaram, consoante as 
necessidades do território rural, adaptando-se os 
procedimentos administrativos, estudos 
científicos necessários e técnicas colonizadoras, 
no âmbito do reconhecimento geral, do inquérito 
às povoações, do estudo agrológico, do estudo 
hidrológico, do traçado das vias de comunicação 
e do estudo económico-social. 

https://dre.pt/application/conteudo/323368
https://www.gpp.pt/images/newsletters/GaleriaGPP/Edicao3_JCI/JuntaColoInterna.pdf
https://www.gpp.pt/images/newsletters/GaleriaGPP/Edicao3_JCI/JuntaColoInterna.pdf


 

  

 

 

DOCUMENTAÇÃO DA ÉPOCA 
As iniciativas levadas a cabo, quer pela 
imprensa, quer através de exposições, 
congressos, conferências e reuniões de 
técnicos, onde se debateram os problemas 
ligados à Colonização Interna, resultou na 
publicação de vasta bibliografia. 
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Reorganização dos 
Serviços do Ministério 

da Agricultura 

Ministério da Agricultura, 
1936 

Decreto-lei n.º 27.207 
publicado no D.G. n.º 269, 
1.ª série, de 16 de Novembro 
de 1936 

Acervo GPP | Cota 43/120 

 

 

 

 

 

 

O Estado Novo e a 
Agricultura 

 

Luiz Quartin Graça 

1938 

 
 
 

Acervo GPP | Cota 1/455   

Reconhecimento dos 
baldios do Continente 

 

Junta de Colonização 
Interna 

1939 

 

Acervo GPP| Cota 7/32-1 

 

 

 

Acervo GPP | Cota 11/196 

 

Leituras 
da época 

Abrir 

https://www.gpp.pt/images/newsletters/GaleriaGPP/Edicao3_JCI/1936_ReorganizMinisterio.pdf
https://www.gpp.pt/images/newsletters/GaleriaGPP/Edicao3_JCI/1939_ReconhecimBaldios.pdf
https://www.gpp.pt/images/newsletters/GaleriaGPP/Edicao3_JCI/1938_EstadoNovo.pdf
https://www.gpp.pt/images/newsletters/GaleriaGPP/Edicao3_JCI/FICHA_LeiturasEpoca_OUT2021.pdf


 

  

 

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 

 

 

 

 

  

Classificação de terrenos, Estorãos, Ponte de Lima.  

Foto de Reg. Agr. Goulão, Anos 60 do séc. XX 

Acervo GPP  

Exposição virtual “O tempo das Colónias Agrícolas em 
Portugal”, 2021 [abrir no browser Google Chrome ou Microsoft 
Edge) 

 

 

Pedro Namorado Borges, Arch. OASRS, 
M.Phil,  

 

 

 

 

neste caso sobre as Colónias Agrícolas da Junta 
de Colonização Interna, que se encontra 
refletido nesta exposição virtual para 
computador e mobile alojada no seguinte site:  

https://www.paisagensideologicas.com 

Acervo GPP 

Casa de colonos em Martim Rei 

J. Benoliel, Anos 30 do séc. XX 
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Jovens dos clubes juvenis numa aula de 
Extensão Agrícola. Caldas da Rainha.  

Anos 30 do séc. XX  
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Centro Colonização dos Milagres (Leiria) 

Lição de culinária na Casa de Trabalho 

2.ª Repartição, JCI, Anos 60 do séc. XX 
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https://paisagensideologicas.wixsite.com/my-site-2
https://paisagensideologicas.wixsite.com/my-site-2
https://www.paisagensideologicas.com/


 

  

 

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.  

 
 

 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

A vida do linho 

Adolfo Coelho (1899-1953) - Realizador 
Portugal, 1942 
Género: Documentário 
Duração: 00:29:47, 24 fps 
Formato: 35mm, PB, com som 
AR: 1:1,37 
Descrição: A cultura do linho na região do Minho, 

documentando as usanças tradicionais, um ritual familiar. 
Indústria caseira, velhos teares e outros apetrechos, que 
dão origem a peças artísticas. Cantares e danças.  

Aprenda a comer! O desperdício 
alimentar 

Adolfo Coelho (1899-1953) - Realizador 
Portugal, 1946 
Género: Documentário 
Duração: 00:20:06, 24ips 
Formato: 35mm, PB, com som 
AR: 1:1,37 
Descrição: Divulgação de regras sobre nutrição e 
utilização alimentos, tendo por objetivo o 
combate ao desperdício alimentar 

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

Abrir 

http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=8910&type=Video
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=8910&type=Video
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=13367&type=Video
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=13367&type=Video
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=13367&type=Video
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=13367&type=Video
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=13367&type=Video
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=13367&type=Video
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=13367&type=Video
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=13367&type=Video
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=13367&type=Video
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=13367&type=Video
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=13367&type=Video
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=13367&type=Video
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=13367&type=Video
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=13367&type=Video
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=13367&type=Video
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=2902&type=Video


 

  

  

SALA DE MUSEU 

Objetos de outros tempos e a tentativa de compreender e de relacionar o conhecimento do 
passado com o nosso presente. As peças contam histórias… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina fotográfica 

Contessa Mettel 

Acervo GPP | Oferta do IROMA 

Anos 30 do séc. XX 

Agenda de apontamentos acerca a 
JCI 

Pertencente ao espólio documental do 
Eng.º Vasco Rodrigues de Pinho Leónidas. 

Presidente da JCI 

Acervo GPP | (1959-1969) 
Abrir 

 

Acervo GPP | Anos 60 do Século XX 

Deca e crivo com funil 

Utensílios utilizados nos lagares de 
azeite 

Acervo GPP | Início do Século XX 

Micrómetro com mostrador 

Instrumento de medição utilizado nos 
estudos biométricos dos cereais.  

Acervo GPP | Anos 50 do séc. XX 

GPP / Divisão de Acompanhamento de Políticas e Comunicação (DAPC) 
Outubro 2021 

 

https://www.gpp.pt/images/newsletters/GaleriaGPP/Edicao3_JCI/Apontamentos_VLeonidas.pdf

