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DESTAQUE NO TEMPO  
Em 1928, o peso da importação de 
trigo atingia 12% do total da balança 
comercial. Foi num contexto de 
elevado défice que decorreu a 
instauração do protecionismo do 
Estado, exercendo a sua dupla missão 
de estudo e propaganda. 

Para tentar debelar a crise, o governo 
lançou mão de vários recursos que 
aplicou sucessivamente: a 
construção dos celeiros, a redução do 
preço do trigo, a restrição da cultura 
e a exportação. O preço do trigo foi 
reduzido em função duma “regra-
limite” da produção. Os trigos seriam 
pagos ao preço da tabela oficial, até 
ao limite de 330.000.000 
quilogramas. Por outro lado, era 
preciso evitar a redução da 
fertilidade das terras, a erosão e a 
delapidação do solo. 

Foram concedidos aos agricultores 
subsídios de arroteia, facilidades para 
a aquisição e escolha de adubos e 
sementes, aluguer de máquinas, 
prémios e subsídios de cultura. 

Fonte: Arquivo Nacional da Torre do Tombo 

“No âmbito da Campanha, em prol da cultura 
trigueira, a D.G. do Ensino e Fomento Agrícola 
do M.A., organizou em 1928 um comboio de 
exposição e propaganda dos mais avançados 
processos culturais, à semelhança do que 
noutros países se tinha feito.  

A criação da Federação Nacional de 
Produtores de Trigo (FNPT) é 
apontada como um modelo de 
organização do género. Pelo D.L. n.º 
26.276, de 27 de Janeiro de 1936, foi 
autorizada a vender trigo dos seus 
associados, para mercados externos. 
Foi um dos primeiros organismos 
corporativos da lavoura de carácter 
nacional e uma das consequências 
diretas da Campanha do Trigo. 

A interligação da lavoura e da técnica 
conseguiu-se com a Campanha do 
trigo, pela intervenção das Brigadas 
técnicas que circulavam então pelas 
várias regiões do país. Reuniam com 
os agricultores, trocavam com eles 
impressões, respondiam a consultas, 
auxiliavam e esclareciam. 
Estabeleceu-se um contato mais 
estreito entre os agricultores e os 
técnicos, permitindo o 
conhecimento dos problemas da 
lavoura a resolver. Terminada a 
Campanha do trigo, estas brigadas 
subsistiram como órgãos ativos de 
assistência técnica junto dos 
agricultores, enquadrados na 
orgânica dos serviços agrícolas 
oficiais.  

O comboio do trigo iniciou a sua marcha em 
Agosto, partindo de Alcântara, onde esteve 
em exposição, e percorreu o Alentejo e o 
Ribatejo na época das ceifas e debulhas. Num 
dos vagões apresentavam-se sementes 
selecionadas, pequenas alfaias agrícolas e 
gráficos com os diferentes métodos culturais, 
enquanto no outro se expunham grandes 
alfaias, com ceifeiras, debulhadoras 
mecânicas, selecionadores de sementes que 
em algumas localidades, foi posto à disposição 
dos lavradores para selecionarem a semente 
que apresentassem (…)” Fonte: A propaganda 
em prol do protecionismo cerealífero de José 
Machado Pais, et al., S.d. 

Campanha do trigo (1928-1938) 

A sua implementação foi consequência do 
ambiente económico, social e político que 
se tinha criado na Europa no pós-guerra de 
1914/18 e da preocupação sobre a 
autossuficiência e do abastecimento 
alimentar. 

Decorreram campanhas similares nesta 
mesma época, noutros países - a célebre 
Bataglia del Grano de Itália e em Espanha e 
na Grécia. 

A Campanha foi delineada pelo Ministro da 
Agricultura Henrique Linhares de Lima 
(1929-1932), como resposta ao problema 
de abastecimento do país em trigo. 
Estabeleceu o incremento da produção 
cerealífera como uma iniciativa de fomento 
lançada em Portugal, para diminuir 
substancialmente a importação de trigo e 
restaurar financeiramente o país. 

As bases da Campanha do trigo foram 
aprovadas pelo Decreto nº 17.252 de 1929, 
estabeleciam uma Junta Central, Comissões 
distritais, Comissões municipais e 
Comissões de freguesia. Estações de cultura 
mecânica, Estação de ensaios de máquinas 
e da Escola prática de agricultura de Queluz.  
 

 

Fonte: Arquivo Nacional da Torre do Tombo 

https://dre.pt/application/file/293417


 

  

 

 

DOCUMENTAÇÃO DA ÉPOCA 
As iniciativas levadas a cabo, quer pela imprensa, quer através de 

exposições, congressos, conferências e reuniões de técnicos e 

lavradores onde se debateram os problemas ligados à crise 

cerealífera, resultou na publicação de vasta bibliografia. 

 

    

 

  

 

  

 

 

 

 

Leituras da 
época 

 

Abrir 

Os objetivos da 
Campanha do trigo 

FNPT, 1955 

Conferência proferida no 
Palácio Foz, em Nov. 1954, 

por António Sousa de 
Câmara, no XXV aniversário 

da Campanha do Trigo 

 

Acervo GPP | Cota 43/341 

Vida e Pão Alma da 
Nação 

FNPT, 1949 

Resenha histórica da 
Campanha do Trigo. 

Ministros da Agricultura e 
da Economia. Atribuições da 
FNPT. Recursos financeiros 
utilizados desde 1933-1943. 

 
Acervo GPP| Cota 11/196 

 

 

 

Acervo GPP | Cota 11/196 

 

Evocando a Campanha 
do trigo 

FNPT, 1954 

Comemorações do XXV 
aniversárioOs objetivos da 

Campanha do Trigo. A 
Lavoura e a Campanha. 

Consequências. A questão 
cerealífera 

 
Acervo GPP | Cota 17/218   

Abrir Abrir Abrir 

file://///Srv-fs01/ds/DSCI/DAPC/Comunicação/Publicações%20GPP/Newsletter_GaleriaGPP/Edicao2_junho2021_CampanhaTrigo/Documentacao%20Epoca/Leiturasda%20epoca_Julho2021.pdf
https://www.gpp.pt/images/newsletters/GaleriaGPP/Edicao2_CampanhaTrigo/Leiturasda_epoca_Julho2021.pdf
https://www.gpp.pt/images/newsletters/GaleriaGPP/Edicao2_CampanhaTrigo/LeiturasEpoca_ObjetivosCT.pdf
https://www.gpp.pt/images/newsletters/GaleriaGPP/Edicao2_CampanhaTrigo/LeiturasEpoca_VidaePaoAlmaNacaoLivro.pdf
https://www.gpp.pt/images/newsletters/GaleriaGPP/Edicao2_CampanhaTrigo/LeiturasEpoca_EvocandoCampanhaTrigo.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 

  

  

  

 

Debulha do trigo com debulhadora mecânica 

Foto de A. Moreira. Anos 30, séc. XX 

Acervo GPP 

Abastecimento de silo  

DGSA, Anos 30 do séc. XX 

Acervo GPP 

 

Preparação do feno para o enchimento do silo 

DGSA, Anos 30 do séc. XX 

Acervo GPP  

Separação de espigas de trigo rijo. Estação de 
Melhoramento de Plantas, Elvas 

Artur Pastor, Anos 50 do séc. XX 

Acervo GPP 

 



 

  

 

 

 

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.  

 
 

 
 
 
 
 

  

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

Filme do centenário do M.A.  

2018 

O filme integra imagens associadas ao contexto 
da criação do Ministério da Agricultura em 1918 

e à evolução da sua missão até aos tempos 
atuais, dando uma panorâmica da diversidade 
do território nacional e da produção agrícola e 

florestal. 

Acervo GPP 

 

Acervo do GPP 

O trigo da nossa terra 

1954 

Documentário sobre a cultura do trigo em 
Portugal das décadas de 30/40. Aspetos das 

várias fases da Campanha do Trigo. Realizado 
por Augusto Fraga e Produzido por Ricardo 

Malheiro 

Acervo da Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema  

Abrir
http:/
/www
.cine
matec

Abrir 

https://www.gpp.pt/index.php/noticias/gpp-divulga-filme-alusivo-ao-centenario-do-ministerio-da-agricultura
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=7633&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… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Expositor de sementes 

Exposição de 14 tubos, com 
espigas e grãos de trigo. Instituto 

Nacional do Pão. 

 
Acervo GPP | Anos 30 do séc. XX 

 

 

 

 

 

Balança de cereais 

Balança de peso específico de 
cereais, portátil. Anos 30 do séc. 

XX. Federação Nacional dos 
Industriais de Moagem. 

Acervo GPP | Início do Século XX 

Farinótomo de Pohl 

Destina-se a cortar o grão de trigo 
e cevada, para controlar a sua 

qualidade. Se é explícito ou vítreo 
pelo chamado “Teste de corte”. 
EPAC. Anos 70 do séc. XX. GPP 

Acervo GPP | Início do Século XX 

Higrómetro 

Instrumento para medir a 
humidade em locais fechados, 

como nos celeiros, onde a 
presença de humidade excessiva 

ou abaixo do normal poderia 
causar danos nos cereais. FNPT.  

Acervo GPP | Anos 30 do séc. XX 
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