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António Pinto Barbedo de Magalhães 

Mini-CV 

 

Lutou pela democracia em Portugal e pela autodeterminação dos povos das 

colónias. Foi um dos 101 subscritores do «Testemunho de Alguns Católicos», 

manifesto publicado em novembro de 1965 em que eram denunciadas as faltas 

de liberdades democráticas no país e a política colonial do Estado Novo, 

propondo, em alternativa, a democratização e a preparação dos povos das 

colónias para a sua autodeterminação. Participou, com muitos timorenses, na 

elaboração de um projeto de descolonização da educação em Timor-Leste 

Engº Mecº, FEUP, 1968, 17 valores. Doutorou-se na Universidade de Gand 

(Gent), na Bélgica, em 1973. É autor de cinco patentes de invenção na área 

das tecnologias da fundição. 

Em 2004 lançou os projetos liderados por estudantes e realizados por equipas 

multidisciplinares de estudantes de diferentes cursos e idades, podendo incluir 

estudantes do ensino secundário. Cerca de mil estudantes participaram neste 

tipo de projetos entre 2004 e 2010 

Foi o primeiro proponente e o primeiro diretor (2009-2012) do Programa 

Doutoral em Segurança e Saúde Ocupacionais, vistas numa perspetiva de 

igualdade de direitos de todos, trabalhadores ou não, em que participam 13 das 

14 faculdades da UP. 

Foi um dos proponentes e organizadores dos Debates na FEUP sobre Novos, 

que tiveram início em 2010 Em 2010, de que resultou a criação, em 2015, da 

Rede para o Desenvolvimento de Novos Paradigmas da Educação, de que é o 

Presidete desde essa altura. 

Mobilizado para Timor em novembro de 1974, participou na Reestruturação do 

Ensino em Timor.  

Em 1981, perante o risco da questão de Timor-Leste desaparecer da agenda 

da ONU, desenvolveu intensa atividade junto de todos os grupos 

parlamentares que levou à criação, pela AR, da 1ª Comissão Eventual de 

Timor , cuja ação política foi fundamental para que a questão se mantivesse 

viva até ao referendo de autodeterminação. 
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