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CURRICULUM VITAE  

 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 

 
António Jorge Pereira Faria Lopes 

 

Naturalidade: Maputo (Moçambique) 

Data de nascimento: 11 de Março de 1959 

Endereço electrónico: antlopes@bigfoot.com 

 

2. HABILITAÇÕES ACADÉMICAS 

 

 Bacharelato em Educação Física 

Instituto Superior de Educação Física da Universidade Técnica de Lisboa 

 Licenciatura em Comunicação Social 

Especialização em Jornalismo 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa 

 Mestrado em Ciências da Educação 

Especialização em Teoria e Desenvolvimento Curricular 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa 

 Pós-graduando em Direito da Comunicação 

      Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 

                                                  

 

3. HABILITAÇÕES PROFISSIONAIS 

 

 Jornalista profissional (carteira profissional n.º 2229 emitida pela Comissão da Carteira 

Profissional de Jornalista) 

 Profissionalização em exercício para a docência pública na Universidade Técnica de 

Lisboa, em 1989 

 Formador certificado pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional 

 Formador de professores registado no Conselho Científico-Pedagógico da Formação 

Contínua sob o n.º CCPFC/RFO-23017/08 (áreas de Teoria Curricular e de Concepção e 

Organização de Projectos Educativos) 

 

4. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 

 

No sector da educação/cultura 

 Professor do ensino secundário público (situação actual) desde o ano lectivo de 1977/78, 

com desempenho de todas as funções técnico-pedagógicas em ambiente escolar público, à 

excepção de membro do órgão de gestão; 

 Técnico Superior do Centro da Área Educativa da Península de Setúbal nos anos lectivos de 

1997/98 e 1998/99 (em regime de requisição pela Administração Pública) 

 

No sector privado 

 

Consultor e coordenador de comunicação da Associação Indiveri Colucci, sem fins lucrativos e 

dedicada a actividades de solidariedade social em 2006 

Assessor-Executivo de Imprensa do grupo musical Canela, projecto no âmbito do movimento 

cultural da lusofonia e gestor de conteúdos do «site» oficial do grupo desde 2005 
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Assessor-Executivo de Imprensa da Quadricultura – Associação Cultural do Norte Alentejano, 

com sede na cidade de Vila Nova de Santo André desde 2005 

Cronista do semanário desportivo moçambicano “Desafio” em 1997 

Jornalista do diário “A Bola” em 1995 e 1996 

Fundador e Director do jornal “Bombasket” de 1993 a 1995 

Gestor de Conta de Comunicação da Sinergia, empresa criada pela congénere Porta-Voz para 

operar na área do jornalismo e assessoria de imprensa empresariais (1993) 

Redactor principal da Hipermeios, empresa de comunicação produtora de suplementos temáticos 

para inserção nos principais semanários portugueses (1992 e 1993, Expresso e Semanário) 

Jornalista do Diário de Notícias de 1989 a 1992 

Jornalista da Rádio Azul (Setúbal) em 1982 

Colaborador redactorial do Notícias da Beira (Moçambique) de 1973 a 1976 

 

No sector público ou equiparado 

 

Coordenador e responsável pelas relações com a comunicação social no Gabinete de Relações 

Públicas do Instituto do Desporto de Portugal (tutelado pela Secretaria de Estado da 

Juventude e do Desporto), de Março de 2004 a Agosto de 2005, com responsabilidades na 

comunicação externa da instituição, na mediação das relações da instituição com os média 

(organização de conferências de imprensa, produção de notas à comunicação social e 

contactos com os profissionais do sector), edição de boletim informativo; concepção, 

produção, gestão e publicação dos conteúdos informativos do sítio oficial na Internet; 

Editor, gestor e fundador do “site” oficial da Internet da Federação Portuguesa de Basquetebol, 

até Março de 2004; 

Analista e administrador do sistema de informação interna da Federação Portuguesa de 

Basquetebol e gestor da comunicação externa; 

Editor do boletim informativo oficial da Federação Portuguesa de Basquetebol (29 edições, 

periodicidade mensal); 

Director do Gabinete de Comunicação Social da Federação Portuguesa de Basquetebol de 

Setembro de 1999 a Março de 2004; 

Assessor principal e executivo do Gabinete de Imprensa do Campeonato do Mundo de Juniores de 

Basquetebol, realizado em Portugal em 1999; 

Redactor principal das Notas à Comunicação Social da 1.ª Conferência dos Presidentes dos 

Tribunais de Contas da Europa Comunitária (Lisboa, 1993); 

Repórter do Gabinete de Imprensa para as Comemorações da Independência de 

Moçambique (Câmara Municipal da Beira), em 1975 

 

 

5. FORMAÇÃO CONTÍNUA 

 

Na área da educação/ensino 

“O Director de Turma e o seu Papel na Gestão do Projecto Área-Escola”: acção de 

formação de 50 horas (1/10/96 a 28/11/96), promovida pelo Centro de Formação da 

Comunidade Educativa do Concelho de Palmela 

Seminário “Primeiros Socorros na Escola”, realizado na Escola Secundária de Palmela, 

em Março de 1997 

“O Computador na Actividade Docente”: acção de formação de 50 horas presenciais, de 

15/10 a 17/12 de 1997, promovida pelo Centro de Formação da Comunidade Educativa 

do Concelho de Palmela e certificada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação 

Contínua com o registo CCPFC/ACC 5476/96; 

“As Tecnologias de Informação e Comunicação como Suporte de Projectos – Power 

Point”: acção de formação de 25 horas presenciais, de 12/11/2002 a 10/12/2002, 
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promovida pelo Centro de Formação de Professores do Barreiro e certificada pelo 

Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua com o registo CCPFC/ACC 

16256/99. 

“Encontro e-Create — Comunidades de Prática, Formação e Partilha Apoiadas no 

Moodle”, promovido pela Associação Educativa para o Desenvolvimento da Criatividade 

em 20 de Outubro de 2007, no auditório da Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação da Universidade de Lisboa 

“A Utilização das TIC nos processos de ensino-aprendizagem - Moodle”: acção de 

formação de 25 horas presenciais e de 25 horas de trabalho à distância, realizada de 

Outubro a Dezembro de 2007, promovida pelo Centro de Formação da Comunidade 

Educativa do Concelho de Palmela. 

 

Na área da educação/ensino 

 Curso de Edição Electrónica, promovido pela Produções Digitais Online SA, em Janeiro de 

2001 

 Curso e ateliê de Jornalismo Digital, promovido pelo Centro Protocolar de Formação 

Profissional para Jornalistas (CENJOR) com a duração de 150 horas (Fevereiro a Abril de 

2008). 

 

 

6. PUBLICAÇÕES/PARTICIPAÇÕES 

 I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE JORNALISMO DESPORTIVO (Almada, 2000, 

org. da Universidade Autónoma de Lisboa e da Câmara Municipal de Almada): autor do 

texto “Ajustar atitudes”, integrado no painel “As federações e o jornalismo desportivo” e 

apresentado pela Federação Portuguesa de Basquetebol; 

 Membro do júri de avaliação do trabalho final da disciplina de Seminário da licenciatura em 

Comunicação Social, da Escola Superior de Educação de Setúbal, do aluno Tiago Gorgulho, 

no ano lectivo de 1996/1997, intitulado: “O Marketing Desportivo em Portugal – Estudo de 

caso e desenvolvimento de uma estratégia para o Vitória Futebol Clube” 

 

 

7. OUTRAS HABILITAÇÕES 

 

 Curso de Iniciação aos Computadores, organizado em 1988 pela Casa da Cultura da 

Juventude de Setúbal e pelo Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis; 

 Curso de Utilização de Bases de Dados, organizado em 1988 pela Casa da Cultura da 

Juventude de Setúbal e pelo Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis; 

 Grau VIII da língua inglesa atribuído pela International Language School (Setúbal) em 1982 

 Treinador de basquetebol de Nível II, habilitação conferida pela Escola Nacional de 

Basquetebol da Federação Portuguesa de Basquetebol; 

 

 

8. RECONHECIMENTOS/DISTINÇÕES 

 

“Prémio Personalidade” atribuído pelo Diário de Aveiro no âmbito da iniciativa “Os 

Melhores do Basquetebol Regional – Época 2003/2004” 

 

 

9. OUTROS CONHECIMENTOS 

 

Línguas 

 Fluente em inglês (falado e escrito) 
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 Bons conhecimentos de francês e espanhol (falado e escrito) 

Tecnologias digitais 

 Bons conhecimentos de informática na óptica do utilizador; 

 Gestão e edição electrónica de conteúdos para publicação em diversos suportes 

informativos, com experiência de “backoffice” (QuarkExpress, Indesign, Photoshop…); 

 Domínio da plataforma de comunicação Moodle; 

 Domínio de vários recursos digitais da área da educação/formação (Hotpotatoes, 

WebQuest…)  

 

 

13 de Maio de 2009 


