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INFORMAÇÃO	

Morreu	Jorge	Sampaio	aos	81	anos	de	idade	

	

Morreu hoje em Lisboa, aos 81 anos, Jorge Sampaio, antigo Presidente da 
República de Portugal, presidente da Câmara de Lisboa, secretário-geral do 
PS, alto representante das Nações Unidas para a Aliança das Civilizações.  

Nascido em Lisboa, a 18 de Setembro de 1939, Jorge Fernando Branco de 
Sampaio estudou nos liceus Passos Manuel e Pedro Nunes antes de se 
licenciar em Direito, na Universidade de Lisboa, em 1961. Nos primeiros 
anos de actividade profissional, trabalhou num escritório de advogados, 
especializado em registo de marcas e patentes, antes de a política entrar 
definitivamente na sua vida. 

Nos protestos estudantis de 1962, em Lisboa, já assumia um papel de 
liderança como presidente da Associação de Estudantes, tendo depois 
seguido para a defesa de presos políticos. Fundador do Movimento de Acção 
Revolucionária (MAR), rapidamente se juntou ao movimento de católicos 
progressistas com quem, já depois do 25 de Abril de 1974, fundaria o 
Movimento da Esquerda Socialista (MES). Seguir-se-ia a Intervenção 
Socialista e, em Março do ano seguinte, chegavam as primeiras 
responsabilidades governativas como secretário de Estado da Cooperação 
Externa,. Em 1978, aderiu ao Partido Socialista. 

No ano seguinte estreou-se como deputado na bancada parlamentar, que na 
década de 80 viria a liderar. Em 1989 chegaria a presidente da câmara de 
Lisboa, depois de derrotar Marcelo Rebelo de Sousa. Nesse ano, ainda 



assumiria a liderança do Partido Socialista, cargo que apenas manteria até 
1992. 

Quatro anos mais tarde chegou à Presidência da República, derrotando 
Aníbal Cavaco Silva –, conseguindo um segundo mandato a partir de 2001, 
tendo dessa vez enfrentado Joaquim Ferreira do Amaral. 

Depois da saída da presidência, pelas Nações Unidas, dedicar-se-ia ao 
combate à tuberculose e, mais recentemente, à presidência da Plataforma 
Global para os Estudantes Sírios. 

Jorge Sampaio estava de férias com a família no Algarve quando dificuldades 
respiratórias o levaram a ser internado no Hospital de Portimão. 
Posteriormente, seria transportado, de helicóptero, para o Hospital de Santa 
Cruz, em Lisboa, onde era habitualmente acompanhado e onde chegou às 
primeiras horas da manhã da sexta-feira da semana passada com problemas 
respiratórios.  
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em Lisboa, 10 de Setembro 2021.- 
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