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DESTAQUE NO TEMPO  
A investigação técnico-
científica no Ministério da 
Agricultura 

Durante o estado corporativo, o 
Ministério da Agricultura manteve as 
estruturas existentes até 1936, ano 
em que foi profundamente 
reorganizado, Decreto-lei n.º 27207 

de 1936. O então Ministro da 

Agricultura, Rafael Duque, deu início à 
rede de Laboratórios que visavam a 
eficaz cobertura sanitária e higiénico-
alimentar do País.  

No plano da política agrária do Estado 
Novo, foi sobretudo a partir da 
reorganização dos serviços do 
Ministério da Agricultura, em 1936, 
que se definiu um conjunto coerente 
de instrumentos de investigação 
científica que servisse de suporte ao 
desenvolvimento e modernização dos 
setores agrícola, florestal e pecuário 
do país. Dando continuidade, por 
vezes, a organismos anteriores, foram 
estabelecidos diversos serviços como 
a Estação Agronómica Nacional, a 
Estação Zootécnica Nacional e a 
Estação Nacional de Melhoramento 
de Plantas, com as quais se 
articulavam inúmeras estações de 
experimentação disseminadas pelo 
país, onde se ensaiaram 
melhoramentos de diferente tipo, dos 
solos à genética e processos 
biológicos, para fomento da produção 
florestal, cerealífera, vinícola, 
frutícola e do setor animal (em 
particular equídeos e ovinos). 

A antiga Estação Químico-Agrícola de 
Lisboa e Santarém, criada em 9 de 
Dezembro de 1886 por Decreto Real, 
no âmbito do plano de organização 
dos serviços agrícolas sofreu uma 
profunda reforma em 1936 (Decreto-
Lei nº 27 207 de 16.11.1936, 
designada Reforma Rafael Duque), 
sendo a componente laboratorial da 
então Estação Agrária Central 
autonomizada, passando a designar-
se por Laboratório Químico Central 
(LQC). 

Em Maio de 1948, em homenagem 
ao eminente Professor de Química 
Agrícola Luís António Rebelo da Silva, 
o LQC passou a designar-se por 
Laboratório Químico Agrícola Rebelo 
da Silva (LQARS) (Decreto-Lei nº 
36866, de 12 de Maio de 1948), na 
Tapada da Ajuda. 

 

 
Laboratório Rebelo da Silva 
Sala de preparação de amostras. 1953. 
Foto de Artur Pastor. Acervo GPP 

 
 
 

A Direção Geral dos Serviços 
Agrícolas 

Abrangia todos os Serviços técnico-científicos: 
Estação Agronómica Nacional, Laboratório 
Químico-Central, Comissão técnica dos métodos 
químico-analíticos, Serviços de culturas arvenses, 
vitivinícolas, arborícolas, hortícolas, 
fitopatológicos, entre outros. 

 
Estação Agronómica Nacional-Sacavém, 1953 
Depart. Patologia. Foto de Artur Pastor. Acervo 
GPP 

 

 

Repartições de Serviços: Repartição de Culturas 
Arvenses, Estação de Ensaio de sementes. Ensaio 
de pureza de trigo. Foto de Artur Pastor. Acervo 
GPP 

https://www.gpp.pt/images/newsletters/GaleriaGPP/Edicao4_LaboratMA/Decretolei27207.pdf
https://www.gpp.pt/images/newsletters/GaleriaGPP/Edicao4_LaboratMA/Decretolei27207.pdf


 

  

 

 

DOCUMENTAÇÃO DA ÉPOCA 
As iniciativas levadas a cabo, quer através de 
exposições, congressos, conferências e 
reuniões de técnicos, onde se debateram os 
problemas ligados à agricultura, causados 
pelas pragas e doenças das plantas, as 
patologias veterinárias e os serviços 
pecuários oficiais, etc. resultou na 
publicação de bibliografia. 

 

 

 
  

Abrir 

Actividades e 
organização do 
laboratório de 
fitomarcologia 

Ministério da Agricultura, 
1962 

 

Acervo GPP | Cota 1/857 

 

 

Abrir 

Laboratório 
Nacional de 
Investigação 
Veterinária 

 

INIAV, IP 

2016 

 
Acervo GPP | Cota 

79/29   

Abrir 

O laboratório de 
citogenética da Estação 

de melhoramento de 
plantas 

 

Ministério da Agricultura 

1955 

 

Acervo GPP| Cota 2/161 

Leituras 
da época 

Abrir 

https://www.gpp.pt/images/newsletters/GaleriaGPP/Edicao4_LaboratMA/Fitofarmacologia1962.pdf
http://www.gpp.pt/images/newsletters/GaleriaGPP/Edicao4_LaboratMA/LNIV1913.pdf
http://www.gpp.pt/images/newsletters/GaleriaGPP/Edicao4_LaboratMA/Citogenetica1955.pdf
http://www.gpp.pt/images/newsletters/GaleriaGPP/Edicao4_LaboratMA/Leituras_Mar2022.pdf
http://www.gpp.pt/images/newsletters/GaleriaGPP/Edicao4_LaboratMA/Leituras_Mar2022.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 

  

  

 

 

 

 

 

  

Laboratório do departamento de 
solos, Estação Agronómica Nacional 

- Sacavém  

Foto de Artur Pastor, 1953 

Acervo GPP  

 

 

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.paisagensideologica
s.com 

Acervo GPP 

Departamento de cereais de 
fecundação cruzada. Estação de 

melhoramento de Plantas - Elvas 

Foto de Artur Pastor, 1953 

Acervo GPP  

 

 

Acervo GPP 

 

Posto experimental do Vale do Tejo-
Salvaterra de Magos. Melhoramento 

do arroz. Estudos biométricos  

Foto de Artur Pastor, 1953 

Acervo GPP 

 

 

Laboratório do novo edifício-sede da 
Estação Agrária do Porto 

Foto de Artur Pastor, 1956 

Acervo GPP 

 

https://www.paisagensideologicas.com/
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.  

 
 

   

  

  

  

Parada pecuária de Braga 

Adolfo Coelho (1899-1953) - Realizador 
Portugal, 1940 
Género: Documentário 
Duração: 00:07:38, 24 ips 
Formato: 35mm, PB, com som 
AR: 1:1,37 
Descrição: Integrada nas festas do duplo 
centenário, decorreu durante as festas de São 
João, no Parque de São João da Ponte, com a 
assistência do Ministro da Economia, Rafael 
Duque 

Multiplicação de sementes 
selecionadas para exportação 

Félix da Cruz - Realizador 
Portugal, 1961 
Género: Documentário 
Duração: 00:19:36, 24ips 
Formato: 35mm, Cor, com som 
AR: 1:1,37 
Descrição: A importância das boas sementes. 
Estudos em laboratórios e campos  
experimentais para melhoramento de 
sementes (…) 

Abrir Abrir 

http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=8896&type=Video
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=8905&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… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balança de precisão com 2 pratos 
e gaveta 

Chainomatic, Christian Becker 

Acervo GPP | Instituto Nacional do 
Pão (INP] 

Anos 40 do séc. XX 

Lupa de laboratório 
 

Acervo GPP | Instituto Nacional do Pão 
(INP] 

Anos 40 do Século XX 

Conjunto de frascos de químicos 

Dr. N. Guber’s LD, Leipzig 

Acervo GPP | Instituto Nacional do 
Pão (INP] 

Anos 40 do Século XX 

Balança de 2 pratos 

Para uso químico-técnico 

Acervo GPP | Instituto Nacional do Pão 
(INP] 

Anos 40 do séc. XX 
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