
PROFESSOR JOAQUIM PONCIANO PENIM 

(1914 - ) 

 

Nasceu em 13 de Setembro de 1914. 

 

Frequentou o ensino secundário no Liceu Passos 

Manuel, onde terminou o curso complementar de 

Ciências no ano lectivo de 1933/34. 

Frequentou o ensino superior no Instituto Superior de 

Agronomia, nos anos lectivos de 1934 a 1939, onde 

fez todas as cadeiras e cursos que constituíram o 

curso de engenheiro-agrónomo e o curso de 

engenheiro-agrónomo colonial. 

 

Tirocinante da Junta Nacional do Azeite (de 1 de Agosto de 1949 a 1 de Agosto de 

1941). 

Engenheiro-agrónomo da Junta Nacional do Azeite (de 1 de Agosto de 1941 a 18 de 

Fevereiro de 1943). 

Assistente do Instituto Superior de Agronomia (de 18 de Fevereiro de 1943 a 19 de 

Junho de 1945). 

 

Cadeiras que regeu  

Regeu o curso de Desenho de Máquinas desde 1 de Fevereiro de 1944 até que o 

dito curso foi extinto no ano lectivo de 1955-56. 

Rege as aulas teóricas da cadeira de Motores e Cultura Mecânica desde 1 de Maio 

de 1946. 

Regeu os trabalhos práticos da cadeira de Motores e Cultura Mecânica desde Março 

de 1944. 

Regeu os trabalhos práticos da cadeira de Agricultura Geral e Máquinas Agrícolas 

desde 18 de Fevereiro de 1943. 

Regeu os trabalhos práticos da cadeira de Culturas Arvenses desde o ano lectivo de 

1955-56. 

 

 

SOCIEDADES CIENTÍFICAS A QUE PERTENCE: 

Sociedade de Ciências Agronómicas de Portugal. 

 

 

BIBLIOGRAFIA (LIVROS, LIÇÕES, ARTIGOS): 

Livros: 

Conservação de forragens. Elementos para o estudo da fenação artificial – 

Dissertação de concurso a um lugar de professor extraordinário do I. S. A. 

 



Comunicações: 

La conservation des 

fourrages – Comunicação 

apresentada à reunião do 

Grupo de Trabalho para o 

desenvolvimento das 

pastagens e forragens da 

zona mediterrânica. Alger, 

1953. 

Le problème des sementes 

dures – Comunicação 

apresentada à 4ª reunião do 

Grupo de Trabalho para o desenvolvimento das pastagens e forragens da zona 

mediterrânica. Lisboa, 1955. 

 

 

ACTIVIDADE PROFISSIONAL: 

Além de professor extraordinário, ocupou os seguintes cargos: 

Vogal da Comissão Técnica da Mecanização da Lavoura. 

Vogal da Comissão Técnica para a normalização de Máquinas Agrícolas. 

Vogal do grupo de trabalho para o desenvolvimento das pastagens e forragens na 

zona mediterrânica. 

Vogal da Comissão encarregada do estudo dos planos e programas dos cursos de 

condutores de máquinas e mecânicos agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fontes:  

Universidade Técnica de Lisboa, “A Universidade Técnica de Lisboa e os seus Mestres: notas bibliográficas”, Lisboa, 1956 

 


