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DESTAQUE NO TEMPO  
Campanhas de produção 
agrícola nos anos 30/50 do séc. 
XX 

A política económica de redução da 
dependência externa relativamente a 
um conjunto alargado de bens 
essenciais, teve início com a 
Campanha do Trigo, que vigorou 
entre 1929 e 1937, com a  divisa “O 
trigo é a fronteira que melhor nos 
defende”. A atuação do Estado 
prosseguiu no incentivo à autos- 
suficiência do país e reduzindo o 
desemprego rural.  

A Campanha da Produção Agrícola 
tinha por objetivo desenvolver 
eficientemente a indústria rural, 
promovendo a ação técnica, em 
articulação com a lavoura, tendo por 
base o Decreto-lei nº 22:974 de 1933 
do Ministério da Agricultura. 

 

 

Cartaz de divulgação da Campanha de 
produção agrícola – Milho e forragens 

 

 

Tinha como objetivos, nomeadamente: 
 
Estabelecer as medidas de sanidade 
vegetal. 
 
Promover o aperfeiçoamento da viní-
viticultura, da olivicultura e da 
pomicultura. 

 

 

 Livro da Coleção “Campanha da Produção 
Agrícola” / DGSA  

 

Auxiliar o desenvolvimento da pecuária 
nacional, promovendo a cultura das 
forraginosas 

 

 

 

 
 
 
 
Cartaz para incentivar a cultura das 
forraginosas 

 
 

 

A Campanha da Produção Agrícola 

Em estreita ligação com o Ministério da 
Agricultura, foram criadas estruturas 
específicas como a Junta Central e as 
Comissões constituídas por técnicos e 
lavradores, com competências no 
desenvolvimento das campanhas 

Á Direção de Serviços de Propaganda era 
confiada a divulgação junto das populações 
rurais. Utilizando a imprensa, o cinema, os 
cartazes e todos os meios ao seu alcance 
que contribuíssem para a promoção do 
objetivo de aumento da produção. 

 

 

 

A botica do Antunes: novela de propaganda de 
higiene rural / Fausto Landeiro 

 

 

 

https://www.gpp.pt/images/newsletters/GaleriaGPP/Edicao6_CampanhaProducaoAgricola/Decreto22974.pdf
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DOCUMENTAÇÃO DA ÉPOCA 
A divulgação sobre os objetivos da Campanha da Produção Agrícola, materializou-se num leque muito variado de 

documentação, nomeadamente monografias, folhetos, cartazes, cinema, exposições,  com a finalidade de fazer 

chegar a informação às populações rurais. 

 

 

   

 

 

 

  

Abrir 

Agricultor: aproveita 
todo o teu terreno, 
trabalhas para ti e 
serves a tua Pátria 

DGSA - Repartição de 
Estudos e Propaganda 

11946 

 
Acervo GPP | Cota 10/81 

 

Abrir 

Celeiros nacionais 

Serviço de publicidade e 
biblioteca do Ministério da 

Agricultura 

1931 

 
 

Acervo GPP| Cota 1/352 

 

Abrir 

Prados: trevo branco, 
trevo violeta, luzerna  

DGSA - Repartição de 
Estudos, Informação e 

Propaganda 

1954 

 
Acervo GPP | Cota S/303-

27   
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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  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

Painel sobre a exportação portuguesa em 
1935; exposição S. local 

Acervo GPP 

ste 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 

Foto de um aluno numa escola de 
tosquiadores. Campanha das tosquias 

Acervo GPP 

Distribuição de fruteiras, Lourinhã 

 

Acervo GPP 

Cartaz para incentivo ao aproveitamento 
da terra 

Acervo GPP 

este 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 

https://www.paisagensideologicas.com/
https://www.paisagensideologicas.com/
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SALA DE CINEMA 
A Direção de Propaganda foi incumbida de organizar a filmoteca do Ministério da Agricultura, e de realizar 

os filmes documentários das principais culturas nacionais. 

 
 

   
 
 
 
 
 

  

  

  

 

A terra portuguesa pode produzir mais "A 
cultura da batata na vinha" 

Portugal, 1942 
Género: Documentário 
Duração: 00:09:55, 24ips 
Formato: 35mm, PB, com som 
AR: 1:1,37 
Descrição: A palavra de ordem Produzir e 
Poupar, posta em ação pela Campanha da 
Produção Agrícola.  
A cultura da batata na vinha, prática 
tradicional na região do Oeste. O Armazém 
Frigorífico de Lisboa. 

O combate às pragas das pereiras e 
macieiras 

 

Adolfo Coelho (1899-1953) - Realizador 
Portugal, 1940 
Género: Documentário 
Duração: 00:19:33, 24 ips 
Formato: 35mm, PB, com som 
AR: 1:1,37 
Descrição: Medidas de sanidade vegetal 

http:
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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… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretária de pé 
De Fiel de Armazém 

 
Acervo GPP | Oferta da EPAC 

 
Anos 50 do séc. XX 

Painel de azulejos 
Da Comissão Reguladora do comércio de 
arroz (D. L. nº 23050, de 23 de Set. 1933) 

Acervo GPP |  

Anos 30 do Século XX 

Foto de um cartaz da Campanha de 
Produção 

Cartaz de A. Ribeiro, 1942, Campanha 
de Produção Agrícola 

Acervo GPP 

Anos 40 do Século XX 

Cassete com um filme de 8 mm, colorido 
sobre um curso de iniciação agrícola nos 

Açores - JCI 

Acervo GPP 

Anos 40 do séc. XX 

GPP / Divisão de Acompanhamento de Políticas e Comunicação (DAPC) 
janeiro 2023 


