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Jorge Sampaio. Uma biografia 

Sampaio não perfilha o personalismo de Mounier, de que Alçada e Bénard 

são dos principais divulgadores em Portugal e que marca os primeiros anos de O 

Tempo e o Modo. “Com uma formação marxista não dogmática, nunca fui 

personalista”, confirma Sampaio; “mas sempre achei que os católicos progressistas 

são gente de esquerda com quem se pode estar sem qualquer problema de fé e 

discutir o social, o económico, o político e o cultural”. 

O mais provável é que Sampaio tenha conhecido Alçada numa das 

frequentes visitas à livraria Morais, dotada de uma rara secção especializada em 

Direito. Certo é que em junho de 1962 já o referencia como amigo. Numa carta 

dirigida a Carlos Candal aconselha-o a pôr à venda um livro que escrevera na 

Moraes. “Diz-lhe que fui eu que sugeri a coisa. O gajo é dono da livraria e meu 

amigo”. No mês seguinte, o ainda secretário-geral da RIA recebe em casa uma carta 

da Livraria Morais, Editora, a convidá-lo para uma reunião nos escritórios da Rua 

dos Douradores, “para discutir problemas relacionados com o funcionamento da 

Revista O Tempo e o Modo e da provisoriamente chamada ‘Redação Grande’, para a 

qual se conta com a sua colaboração”.  

Manuel de Lucena nota que “o António Alçada, quando conheceu o Sampaio, 

comentou logo: ‘Isto é um grande líder parlamentar britânico!’” Para Sampaio, “o 

Alçada era uma pessoa encantadora e cheia de graça. Transformava os contactos 

pessoais numa relação extremamente afetiva e estimulante. Um tipo magnífico, que 

perdeu muito dinheiro com a livraria, com a revista e com a edição de jovens poetas. 

Foi uma figura muitíssimo importante”. 

O ex-secretário-geral da RIA conhece igualmente Bénard da Costa, que 

convidara, em meados de 1962, para falar sobre o personalismo. “Foi na Rua 

Viriato, numa casa particular”, evoca Bénard. “Estaria uma dezena de pessoas, 

como o Vitor Wengorovius, mas a maioria não seria católica. Havia um ambiente de 

muita simpatia e curiosidade”. A casa é partilhada por vários estudantes: Vasco 

Pulido Valente, de Letras, José Lavradio e José Saavedra, ambos de Medicina. “A 

dada altura também o Manuel de Lucena passou a dormir lá, num divã que lhe 

emprestámos”, conta Pulido Valente. 
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Apanágio de O Tempo e o Modo, o pluralismo de opiniões é consagrado num 

Conselho Consultivo, com reuniões quinzenais, dirigidas pelo próprio Alçada. Dele 

fazem parte, na fase de arranque, o núcleo da revista e nomes como Soares, Zenha, 

Sampaio, Wengorovius, Cardia, João Cravinho, Francisco Lino Neto, Orlando de 

Carvalho, Manuel dos Santos Loureiro, Adérito Sedas Nunes. Na revista, como 

antes no movimento estudantil, no MAR e em muitos outros momentos, Sampaio 

orgulha-se de ter ajudado “a quebrar as absurdas fronteiras entre católicos e não-

católicos”. 
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