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Nasceu em fevereiro de 1943 na cidade da Horta, Faial, Açores, para onde o seu 

pai, Manuel Barbedo de Magalhães, foi mobilizado em 1941, como oficial de 

Engenharia, no decurso da II Guerra Mundial, antes de ser transferido para a Ilha 

Terceira onde, como democrata que era, trabalhou com gosto e afinco na 

construção da Base Aérea das Lajes, que tão útil foi aos Aliados na guerra contra 

a Alemanha Nazi. 

Tendo nascido neste quadro de valores democráticos, lutou pela democracia, 

quer de forma pública quer clandestinamente. 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. 

Foi membro da Comissão Instaladora da Associação de Estudantes da 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, que nunca conseguiu 

legalizar-se durante a vigência do Estado Novo. 

Formou-se em Engenharia Mecânica, em julho de 1968, com 17 valores, apesar 

de ter trabalhado durante parte do curso como desenhador e, depois, na fundição 

de uma empresa metalomecânica. Foi imediatamente convidado para lecionar 

na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), sem que o 

processo tenha sido bloqueado pela PIDE (polícia política) devido ao facto do 

controlo político ter abrandado na sequência de uma queda do Chefe do 

Governo, no verão de 1968, que o deixou em coma.  

Doutorou-se na Universidade de Gand (Gent), na Bélgica, em 1973, em Ciências 

Aplicadas, na área da Metalurgia, com a Máxima distinção. 

Foi professor da FEUP até à sua jubilação, quando fez 70 anos, em fevereiro de 

2013, e diretor de um centro de investigação e apoio à indústria de fundição, do 

INEGI (instituto de interface entre o Departamento de Engenharia Mecânica da 

FEUP (DEMec) e a indústria), criado em 1986 quando era Presidente do DEMec. 

É autor de cinco patentes de invenção na área das tecnologias da fundição. 

Em 2004 propôs uma componente pedagógica inovadora na FEUP, de projetos 

liderados por estudantes e realizados por equipas multidisciplinares de 

estudantes de diferentes cursos e idades, podendo incluir estudantes do ensino 

secundário. Estes projetos, com a designação de PESC (Projetar, Empreender, 

Saber Concretizar), envolveram centenas de estudantes e dezenas de 

professores da FEUP e numerosas pessoas ligadas a empresas, IPSSs, etc.. 

Em 2008 estes projetos interdisciplinares foram generalizados a toda a 

Universidade do Porto, com a designação de Projetos Lidera e em 2008/09 



A. Barbedo Nota biográfica 20190220 

Página 2 de 7 
 

envolveram mais de 450 estudantes, dos quais cerca de 80 do ensino 

secundário. Apesar do grande interesse do reitor da UP nestes projetos, ao fim 

de dois anos morreram quase completamente. Enormes atrasos nas definições 

das condições em que funcionariam fez com que a maior parte dos proponentes 

desistissem. A máquina burocrática e alguns quadros da reitoria não se 

adaptaram à possibilidade de haver na UP atividades pedagógicas que não 

cabiam no quadro de uma disciplina, de um curso, de uma faculdade ou, até, da 

própria universidade, pois envolvia também estudantes do ensino secundário. A 

tradição do ensino ‘em caixas’ era demasiado pesada para se abrir à educação 

‘fora das caixas’. 

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. Este Programa Doutoral, de que o 

Professor Santos Baptista foi o segundo proponente e o primeiro vice-diretor, 

começou por congregar 11 das 14 unidades faculdades da UP quando foi 

institucionalizado, em Outubro de 2009. Neste momento participam 13 das 14 

faculdades da UP. 

Em 2010, com mais dois colegas da FEUP, Rui Azevedo e Alcibíades Guedes, 

propôs ao Diretor da FEUP a realização semestral de debates sobre Novos 

Paradigmas sobre os temas mais diversos. A partir de outubro de 2015 esta 

iniciativa passou a designar-se: «Novos Paradigmas, Debates e Iniciativas na 

FEUP». Entre 2014.03.12 (data em que foi lançado publicamente o seu e-book 

«A evolução dos modelos educativos e a formação de engenheiros-cidadãos 

para o mundo» e os finais de 2016 grande parte destes debates teve como tema 

central a Educação. 

Na sequência destas iniciativas, em 2015.12.18, foi criada, com sede na FEUP, 

a Rede para o Desenvolvimento de Novos Paradigmas da Educação 

(RedeNPEdu), mediante um Memorando de Entendimento cujos três primeiros 

subscritores são o próprio, Professor António Barbedo de Magalhães, o 

Professor João Falcão e Cunha, Diretor da FEUP e a então estudante do 3º ano 

de Engª Mecânica Rita Beco.  

De notar que, quando em outubro de 2013, foi convidado a lançar desafios aos 

estudantes recém-entrados na FEUP em Engª Mecânica (como costumava fazer 

antes da jubilação), António Barbedo informou o colega Abel Santos, que o 

convidou, que o principal desafio iria ser sobre novos paradigmas da educação, 

e acrescentou que não tomaria qualquer iniciativa se não houvesse pelo menos 

um estudante interessado em responder positivamente a esse desafio. A Rita 

Beco, estudante de 17 anos que tinha acabado de entrar na FEUP, foi ao 

gabinete do Professor A. Barbedo manifestar o seu interesse em participar e 

desempenhou um papel crucial na criação da Rede. 

Os primeiros subscritores institucionais da RedeNPEdu, além da FEUP, foram o 

SIPE (Sindicato Independente de Professores e Educadores), a CONFAP 

(Confederação Nacional das Associações de Pais), a EAPN Portugal - European 

Anti Poverty Network (Rede Europeia Anti-Pobreza) e outras. 
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Mobilizado para Timor em novembro de 1974, como alferes do exército (poucos 

meses depois da Revolução de 25 de Abril), foi nomeado, pelo Governador de 

Timor, para uma Comissão para a Reestruturação do Ensino em Timor. 

Desempenhou essas funções desde finais de janeiro de 1975 até ao começo da 

guerra civil (11/8) que precedeu a invasão de Timor-Leste por forças indonésias 

ao serviço dos interesses da Austrália, dos EUA, do Reino Unido e de outros 

países. Esta equipa mista de timorenses e portugueses, no período de janeiro a 

abril de 1975 elaborou um projeto de Reestruturação do Ensino em Timor no 

âmbito da descolonização. De Maio a Agosto de 1975 coordenou uma equipa 

mais alargada, designada por Comissão Executora da Reestruturação do 

Ensino, constituída maioritariamente por timorenses, que desenvolveu um 

importante trabalho e que iria realizar a sua primeira grande iniciativa, uma 

primeira ação de formação que tinha mais de trezentos professores timorenses 

inscritos. Esta iniciativa teria tido início na 2ª fª, dia 11 de Agosto de 1975, se não 

tivesse sido inviabilizada por um golpe desencadeado em Dili poucas horas 

antes, por uma das principais forças políticas e que deu início a uma guerra civil 

e, depois, à invasão indonésia. 

Os riscos da questão de Timor-Leste desaparecer da agenda da Assembleia 

Geral da ONU, como a Austrália, a Indonésia, o Reino Unido, os Estados Unidos 

e outras poderosas nações desejavam, eram enormes. Sob a pressão dos 

governos destes e doutros países, em janeiro de 1982 o Governo Português 

declarava que, depois de ter feito tudo o que estava ao seu alcance, entregava 

o dossier de Timor ao Presidente da República. Como o Presidente não tinha 

instrumentos diplomáticos para fazer o que quer que fosse de substancial, no 

plano internacional, a única hipótese de evitar este desfecho era mobilizar a 

Assembleia da República para esta forçar o Governo a agir, como era sua 

obrigação moral e constitucional. 

Seria quase impossível mobilizar o parlamento se a Resistência Timorense 

continuasse a exigir o reconhecimento, pelo Governo Português, da sua 

declaração unilateral de Independência, ignorando a responsabilidade de 

Portugal, dado continuar, ainda, a ser considerado pela ONU, como a Potência 

Administrante do território. Por isso, desde a declaração unilateral de 

independência, proclamada em 28 de novembro de 1975, António Barbedo de 

Magalhães alertou insistentemente a Resistência Timorense para a necessidade 

de um reajustamento estratégico, por razões de eficácia política. Se Portugal 

reconhecesse a independência unilateralmente declarada em novembro de 

1975, deixaria de se poder considerar como Potência Administrante do território 

não autónomo de Timor, e o Povo de Timor-Leste perderia, nas Nações Unidas, 

a sua voz, como tal reconhecida pela ONU. Finalmente, em 1981, quando a falta 

completa de notícias da Resistência nas montanhas fazia temer que pudesse ter 

sido completamente dizimada, Barbedo de Magalhães conseguiu convencer a 

liderança da FRETILIN a abdicar dessa sua exigência, bem como da de ser 

considerada como a única legítima representante do Povo Timorense. 

Nestas circunstâncias pode, finalmente, começar uma incisiva campanha na 

Assembleia da República (A. R.) para que Portugal assumisse plenamente as 
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suas responsabilidades de Potência Administrante até que um referendo de 

autodeterminação tivesse lugar.  

Dos numerosos contactos que Barbedo de Magalhães fez com deputados de 

todos os partidos com assento parlamentar e de ter assegurado a solidariedade 

de numerosos deputados de todos os grupos parlamentares, nomeadamente do 

Deputado timorense Manuel Tilman, em abril de 1982, foi possível criar a 1ª 

Comissão Eventual da A. R. para Acompanhamento da Situação de Timor-Leste.  

O Secretariado desta Comissão Eventual, que tinha deputados de três partidos, 

fez uma deslocação à Austrália – onde concluiu, dos testemunhos de muitos 

refugiados, que as violações dos direitos humanos continuavam a ser 

sistemáticas e gravíssimas – e às Nações Unidas,- onde constatou que os 

sucessivos governos de Portugal – o que estava no poder e os que o tinham 

precedido - não tinham sequer cumprido as suas obrigações mínimas de 

apresentar um relatório anual à ONU sobre a situação do território. Perante o 

facto de haver deputados de vários partidos e uma Comissão Eventual que 

passou a saber destas realidades, o Governo Português sentiu-se forçado a 

desencadear uma intensa campanha diplomática em múltiplas frentes para 

impedir uma derrota na Assembleia Geral da ONU, prevista para ter lugar no 

outono de 1982.  

A vitória, por 4 votos de diferença, da Resolução 37/30 aprovada em 3 de 

novembro de 1982 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, fez com que a 

questão se mantivesse viva na ONU até ser estabelecido, no quadro dessa 

Resolução de 1982, o acordo de maio de 1999 para a realização de uma consulta 

popular ao Povo de Timor-Leste. Este referendo de autodeterminação teve lugar 

em 30 de agosto de 1999 com a participação de 98,6% dos eleitores timorenses, 

dos quais 78,5% votaram pela autodeterminação e independência. 

A partir de 1981 Barbedo de Magalhães, liberto dos constrangimentos que antes 

a Resistência opunha à sua estratégia, organizou numerosas reuniões, debates 

e conferências, inicialmente em Portugal, como membro da CDPM-Porto 

(Comissão para os Direitos do Povo Maubere do Porto) criada em julho de 1981 

e depois também no quadro da Associação Paz e Justiça para Timor-Leste, a 

partir de 1983.  

A partir do momento em que o Reitor da UP, Professor Alberto Amaral, assumiu 

a causa de Timor, não apenas como sua, a título individual, mas como causa da 

Reitoria e da Universidade do Porto, e criou a Comissão Organizadora das 

Jornadas de Timor da UP (constituída pelo Reitor, Alberto Amaral, pelo Pró-reitor 

Professor Nuno Grande e pelo Professor Catedrático da FEUP António Barbedo 

de Magalhães), em 1989, muitas portas se abriram e foi possível organizar 

conferências e outras iniciativas não apenas em Portugal mas também na 

Austrália, nos Estados Unidos e noutros países e levar mesmo a questão de 

Timor-Leste ao Caucus dos Direitos Humanos do Congresso Americano. Na 

sessão realizada no Congresso dos EUA, em 25 de fevereiro de 1997, participou 

o Senador Patrick Kennedy e outros congressistas, que ouviram os testemunhos 

do líder timorense Ramos Horta, que poucos meses antes recebera o Prémio 
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Nobel da Paz, e do Professor indonésio George Aditjondro, da Universidade de 

Salatiga (na Indonésia) e viram imagens de torturas praticadas pelos militares 

indonésios em Timor. 

Quando o mandato do Professor Alberto Amaral, como Reitor da UP, terminou 

acabaram também as Jornadas de Timor da UP. 

Quando o Professor Barbedo perdeu o apoio da reitoria, as atividades políticas 

solidárias relacionadas com a luta pela autodeterminação do Povo de Timor-

Leste, as sucessivas direções da FEUP continuaram a dar-lhe (até hoje) um 

apoio informal, incluindo tudo o que dizia e diz espeito à preservação, 

organização e arquivo dos acervos bibliográfico e documental relacionados com 

Timor-Leste e também o apoio possível a importantes iniciativas da 

solidariedade internacional. Graças a todo este apoio da FEUP, Barbedo de 

Magalhães continuou a desempenhar um papel na organização de iniciativas 

nacionais e internacionais, nomeadamente na organização de encontros de alto 

nível de líderes da Resistência Timorense com generais e outras personalidades 

indonésias de grande relevo, muitas delas ligadas ao Instituto de Estudos 

Estratégicos de Jakarta. Na primeira dessas iniciativas, realizada no Clingendael 

(instituto de estudos estratégicos da Holanda, em Haia) em 26 e 27de outubro 

de 1998, entre muitas outras personalidades, um dos generais indonésios que 

participou foi o General Susilo Bambang Yudhoyono, que seis anos depois, em 

2004, foi eleito Presidente da Indonésia (foi o segundo presidente da Indonésia 

democraticamente eleito). 

Numa segunda iniciativa, desta vez na Chatham House, em Londres, realizada 

em 29 e 30 de março de 1999, um dos generais que participou foi o General Kiki 

Syahnakri, que se tornaria, em setembro de1999, no último Comandante Militar 

indonésio de Timor-Leste, a seguir ao referendo de autodeterminação. Foi este 

general que assumiu que não conseguia controlar a extremamente dramática 

situação no território pós referendo, uma vez que militares indonésios e milícias 

timorenses por estes armados e pagos continuavam a fazer numerosos 

massacres e a queimar e arrasar quase completamente Dili e outras cidade e 

vilas timorenses, como represália pela derrota sofrida pela Indonésia nas urnas. 

Ao reconhecer essa sua incapacidade, o General Kiki Syahnakri apelou à 

entrada no território das forças internacionais de paz lideradas pela Austrália, 

que, finalmente, acabaram com uma série interminável de assassinatos, 

massacres e enormes ondas de migração forçada para a Indonésia, de uma 

grande parte da população de Timor-Leste. 

Quando o último Comandante Militar indonésio fez este apelo à entrada da força 

internacional, Barbedo de Magalhães perguntou-se sobre a influência que terão 

tido nessa decisão, que tantas vidas timorenses poupou, as conversas que este 

tivera com Ramos Horta e outros líderes da Resistência Timorense e membros 

da solidariedade portuguesa e internacional na Chatham House, em Londres, 

seis meses antes. 

Uma terceira iniciativa, realizada em Bogor, na Indonésia, já depois do referendo 

de autodeterminação, terminou com um jantar no Palácio de Verão do Presidente 
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da Indonésia, Abdurrahman Wahid, familiarmente conhecido como Gus Dur, que 

tinha sido o líder da maior organização sócio religiosa muçulmana do mundo, o 

Nahdlatul Ulama, com mais de trinta milhões de aderentes. No fim do jantar que 

o primeiro Presidente da Indonésia democraticamente eleito ofereceu aos 

participantes desta terceira conferência (que, mais uma vez, envolveu 

personalidades timorenses, indonésias e de outros países), o Presidente 

chamou à sua mesa António Barbedo de Magalhães, com quem tinha tido duas 

riquíssimas e importantíssima conversas privadas em 1992, na Cornell 

University, em Ithaca, nos EUA, quando ambos aí se cruzaram. Nessas 

conversas a sintomia de pontos de vista de Gus Dur e de Barbedo de Magalhães 

sobre Timor-Leste foi quase perfeita. No jantar de Bogor, em 2000, Gus Dur 

lembrou, com a sua excelente memória, as palavras que tinham trocado em 1992 

e as afirmações de Barbedo de Magalhães sobre a importância de Gus Dur 

desempenhar um papel fundamental na transição Indonésia da ditadura para a 

democracia. Com efeito, Barbedo de Magalhães, nas conversas tidas em 1992 

com Abdurrahman Wahid, mostrou-se convencido de que não haveria na 

Indonésia mais ninguém com a inteligência política, a visão, a abertura, a 

capacidade de diálogo e o prestígio de Abdurrahman Wahid, pelo que só ele 

poderia assegurar uma transição pacífica, como efetivamente Gus Dur 

conseguiu fazer, como primeiro Presidente democraticamente eleito deste 

enorme país. 

Como preparação para a independência, que se antevia, Barbedo de Magalhães 

organizou uma 1ª «Ação de Formação para a Democracia» com timorenses, com 

15 sessões de dia inteiro (quinzenalmente, aos sábados, nas instalações da 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa) 

em 1996/97 e uma 2ª em 1997/98, com palestras, trabalhos de grupos e 

apresentações e discussões dos resultados desses trabalhos no fim de cada dia. 

Escreveu sete livros sobre Timor-Leste e várias brochuras e escreveu 

numerosos artigos sobre Timor-Leste e a Indonésia. 

Foi professor visitante da licenciatura em História da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto em 1997/98. 

Em Agosto de 2000 participou no Course of Diplomatic Training promovido 

conjuntamente pelo CNRT (Conselho Nacional da Resistência Timorense) e a 

UNTAET (United Nations Transitional Administration in East Timor), em Dili, a 

convite do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Administração Transitória de 

Timor-Leste, Dr. José Ramos Horta, e da UNTAET. Este curso, em que deu 

aulas sobre a História Recente de Timor-Leste, foi organizado para formar 

quadros para o Ministério dos Negócios Estrangeiros de um futuro governo do 

novo país. 

Foi professor visitante de História Contemporânea de Timor-Leste e da 

Indonésia no curso de Relações Internacionais da Faculdade de Economia da 

Universidade de Coimbra, em 1999/2000 e em 2000/2001. 
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Em 2002/2003 foi coordenador e professor visitante de Geografia Económica e 

Política da Ásia Contemporânea no Curso de Pós-Graduação em Estudos 

Orientais Gerais da Universidade Católica, Lisboa. Nesta disciplina contou com 

a colaboração de diversos especialistas em Estudos Asiáticos e, 

nomeadamente, do Médio Oriente. 

Foi docente convidado do European Master Degree in Human Rights and 

Democracy da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, desde o ano 

da sua criação, em 1999, até 2004. 

Lecionou no Curso de Mestrado em Relações Interculturais da Universidade 

Aberta de 1998 a 2001.  

Foi sempre um claro defensor de uma educação o mais completa possível, 

integrando as componentes de conhecimento científico, comunicacional 

(incluindo a música, o teatro e outras artes e formas de comunicação), prática 

(incluindo as mais diversas formas de trabalho manual e oficinal e a prática 

agrícola), sociopolítica (incluindo a participação na luta pela democracia em 

Portugal e pela liberdade e autodeterminação do Povo Timorense), com espírito 

crítico, criatividade, iniciativa, disciplina, ética e responsabilidade, conforme foi 

educado na sua família, pelos pais e seis irmãos. 

Em 2002.10.18 participou no espetáculo ‘O Porto Sentido’ na FEUP com duas 

intervenções ao piano: 

A primeira, integrada numa cena sobre a história do Café Majestic, (Arte Nova) 

tocando a Serenata de Schubert integrando uma miniorquestra constituída por 

A. Barbedo de Magalhães, ao piano e os alunos Paulo Silva Azevedo, ao Violino, 

Nuno Loureiro e Maria Oliveira Costa, em flautas e Tiago Sotto Mayor, em 

clarinete, com arranjo musical de Nuno Loureiro. 

A segunda, tocando ao piano, a seis mãos, a Marcha Triunfal, de L. Gobbaerts, 

com os colegas Conceição Alvim Ferraz e Fernando Jorge Monteiro, com que 

encerrou o espetáculo. 

Num curto documento sobre ‘14 anos de novos paradigmas na FEUP’ é feita 

uma breve apresentação do papel de António Barbedo nas atividades e 

iniciativas para promover o desenvolvimento de Novos Paradigmas, e 

nomeadamente de Novos Paradigmas da Educação. 

 

Porto, 20 de fevereiro de 2019 

 

António Barbedo de Magalhães 

 

 

 


