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DESTAQUE NO TEMPO  
Artur Pastor e as funções 
na Direção Geral dos 
Serviços Agrícolas 

Artur Pastor iniciou funções em 1950, 
no Posto Experimental de Montalegre 
para a inspeção da batata de 
semente, até fevereiro de 1953. 

 

Posto Experimental de Montalegre - 
Veiga. Armazéns, serviços, etc. Foto de 
Artur Pastor 

Serviço de Fomento e Inspeção Técnica da 
batata-semente, Posto Experimental de 
Montalegre, para a inspeção da batata-
semente. 

Artur Pastor foi admitido como regente 
agrícola tirocinante no Serviço de 
Fomento e Inspeção Técnica da Batata-
Semente, em 1950. A fotografia foi 
sempre um instrumento de trabalho 
que o acompanhou em todas as 
atividades técnicas. 
Captou em imagem o papel social da 
mulher, a sua força e tenacidade em 
inúmeras fotos para a memória 
coletiva. 
Ainda em 1953, foi transferido para a 
Direção de Serviços Fitopatológicos em 
Lisboa.  

 

 

 

 

Registou sistematicamente, com 
qualidade e rigor, todas as tarefas 
inerentes a cada setor da atividade 
agrária. Desde a investigação e 
experimentação praticada em ensaios 
de campo a trabalhos de laboratório, 
entre 1953 e 1964. 

A sua obra permite documentar as 
formas de trabalhar no campo, com 
grupos de pessoas no trabalho manual 
e artesanal rural com recurso aos 
animais de tração e posteriormente, 
com recurso aos tratores e maquinaria 
agrícola.  

 

 

 
 

 

Arquivo fotográfico na Direção Geral 
dos Serviços Agrícolas 

 

Artur Pastor propôs a criação de um projeto 
para o arquivo fotográfico, com um modelo 
para fichas técnicas, descritivas com as 
diversas atividades da Direção Geral. 

 

 

 

 

 

As fotos eram acompanhadas com uma 
descrição fiel das atividades e com o 
registo temporal e espacial dos Serviços 
em questão. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fichas técnicas do arquivo fotográfico, 
GPP 

 



 

  

     
 

 

DOCUMENTAÇÃO DA ÉPOCA 
Artur Pastor foi autor de projetos editoriais da Direção Geral dos Serviços Agrícolas. As 
fotografias da sua autoria nos quatro fascículos da segunda edição da Revista Agricultura e autor 
de “A fotografia e a agricultura”. Além de inúmeras reportagens das visitas oficiais e de reuniões 
de trabalho, coordenou e lecionou o curso de iniciação à fotografia agrícola no Centro de 
Formação e Extensão Rural do Ministério da Agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrir 

A fotografia e a 
agricultura 

 

Artur Pastor  

Ministério da Agricultura e 
Pescas 

11979 
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Abrir 

Documentário 
fotográfico em preto-

branco e slides 

Artur Pastor 

Repartição de Estudos, 
Informação e Propaganda 

1953 
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Abrir 

Agricultura 

 

II série, n.º 3 – Direcção 
Geral dos Serviços 

Agrícolas 

1973 

 
Acervo GPP | Cota 

C00/P14   

https://www.gpp.pt/images/newsletters/GaleriaGPP/Edicao5_CentenarioArturPastor/a_fotografia_e_a_agricultura.pdf
https://www.gpp.pt/images/newsletters/GaleriaGPP/Edicao5_CentenarioArturPastor/documentario_fotografico_pb_slides.pdf
https://www.gpp.pt/images/newsletters/GaleriaGPP/Edicao5_CentenarioArturPastor/revista_agricultura3.pdf


 

  

     

GALERIA DE IMAGENS 

(…) “A fotografia na agricultura que fixa, recorda, permite estudar, passado muito tempo 
por vezes, aspetos que de outra forma dificilmente se teria analisado”  

Artur Pastor in A fotografia e a agricultura 

 Artur Pastor - Centenário (1922-2022) | Fotografia, Agricultura e Arte 

Artigo sobre o centenário, com repositório de imagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Direção Geral dos Serviços Agrícolas. 
Eng.º Agrónomo Honoré Marques da 

Cunha, Chefe da Repartição de Estudos, 
Informação e Propaganda, no seu 

gabinete  

Foto de Artur Pastor, 1954 
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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.co
m 

Acervo GPP 

Posto Experimental de Estudos sobre 
o queijo da Serra – Alcains. Raspagem 

dos queijos curados 

 

Foto de Artur Pastor, 1960 
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Posto Agrário de Braga. 
O técnico do Posto mostra aos jovens de 
um clube juvenil, aspetos da produção de 

carne de um touro puro Hereford 

Foto de Artur Pastor, 1966 
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Um monitor de um curso dando 
explicações a um grupo juvenil acerca 
de determinados problemas da cultura 

do milho 

Foto de Artur Pastor, 1966 
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Ver 

https://www.paisagensideologicas.com/
https://www.paisagensideologicas.com/
https://www.gpp.pt/index.php/noticias/artur-pastor-centenario-1922-2022-fotografia-agricultura-e-arte


 

  

     

 

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.  

 
 

   
 
 
 
 
 

  

  

  

 

Como obter batata de semente 

Adolfo Coelho (1899-1953) - Realizador 
Portugal, 1947 
Género: Documentário 
Duração: 00:22:50, 24 ips 
Formato: 35mm, PB, com som 
AR: 1:1,37 
Descrição: História da batata. Doenças e 
pragas da batateira, formas de propagação. 
Cuidados no cultivo da batata-semente. Zonas 
de produção e variedades aconselhadas. 
Direção de Serviços Fitopatológicos. 

Duração: 00:22:50, 24ips 

Formato: 35 mm, PB, com som 

AR: 1:1,37 

O escaravelho da batateira 

 

Adolfo Coelho (1899-1953) - Realizador 
Portugal, 1943 
Género: Documentário 
Duração: 00:15:27, 24ips 
Formato: 35mm, PB, com som 
AR: 1:1,37 
Descrição: A cultura da batata. Combate à 
praga. Conselhos aos agricultores. 
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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. As peças contam histórias… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina fotográfica – 
Rolleiflex 

 
Acervo GPP | Oferta do IROMA 

 
Anos 40 do séc. XX 

Maquete da ficha, desenvolvida 
por Artur Pastor 

 

Acervo GPP |  

Anos 50 do Século XX 

Organização dos negativos 

Acervo GPP  

Anos 50 do Século XX 

Slides organizados em arquivo 

Acervo GPP  

Anos 60 do séc. XX 
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