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concorrido aos estágios do ensino liceal, técnico e ciclo preparatório do ensino secun-
dário, quantos tinham sido admitidos a estágio e se o Ministério tencionava abrir um 
2.º concurso. Considerava o deputado e docente que a falta de professores preparados 
científica e pedagogicamente era «um travão ao processo revolucionário em curso». 
A 25 de setembro de 1975 foi apresentado pelo grupo parlamentar do PPD um pedido 
de substituição, por motivos pessoais, de Mário Salvado por Manuel Correia Francisco 
Torres, segundo a ordem dos candidatos do partido no círculo eleitoral da Guarda. 
Este também pediu dispensa, pelo que o seu substituto efetivo viria a ser António dos 
Santos Pires, a partir de 1 de outubro de 1975.

Timóteo Cavaco
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SAMPAIO, Maria José Paulo
(n. 1944) 

Filha do pintor impressionista e reputado paisagista Fausto Sampaio e de 
Maria José Laves Paulo Sampaio. Nasceu na freguesia de Arcos, Anadia, em 18 de 
março de 1944. Licenciada em Filologia Românica, completou a formação académica 
com o Curso de Conservador de Museus, que concluiu em 1974. Iniciou o percurso 
profissional em 1965 como conservadora no Museu Nacional dos Coches, funções 
que desempenhou até 1983. Transitou posteriormente para o Museu de Aveiro, onde 
permaneceu até 1986, ano em que assumiu a direção do Museu Nacional Machado 
de Castro, em Coimbra, cessando funções em 1998. Aderiu ao Partido do Centro 
Democrático Social (CDS), imediatamente após a sua fundação, em cujas listas 
foi eleita deputada à Assembleia Constituinte pelo círculo de Aveiro. Integrou a  
8.ª Comissão da Assembleia, responsável pela elaboração da proposta de regime 
político -administrativo dos arquipélagos dos Açores e da Madeira, que ficaria vertido 
no Título VII  –  Regiões Autónomas ‒ da Constituição da República Portuguesa. 
A  sua intervenção parlamentar concentrou -se sobretudo nos debates relativos ao 
estatuto dos territórios insulares, defendendo a autonomia regional consagrada na 
proposta da comissão e constante do programa do seu partido, na convicção de que o 
estatuto autonómico garantiria «[a] salvaguarda dos seus interesses, o exercício demo-
crático do poder, a capacidade reconhecida a açorianos e madeirenses de serem prota-
gonistas ativos na resolução dos seus próprios problemas», na «segura convicção de que 
as populações açoriana e madeirense não desejam ferir o princípio da unidade nacional 
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comungando connosco do ponto de vista de que não é na independência, no corte de 
relações com continente, no desmembramento da nação, que, da melhor forma, se daria 
resposta aos seus legítimos anseios de autonomia e governo próprio». Foi deputada à 
Assembleia da República nas I (1976 -1980) e II (1980 -1983) Legislaturas, novamente 
eleita pelo círculo de Aveiro, exercendo o lugar de secretária da Mesa da Assembleia. 
No  âmbito das suas funções como deputada, foi ainda membro da Assembleia 
Parlamentar do Conselho da Europa. Desempenhou funções dirigentes no CDS, 
como vogal da Comissão Política e exerceu, sucessivamente, os cargos de presidente da 
Mesa do Congresso e de vice -presidente das Mulheres Centristas Democratas Sociais 
(MCDS), organização autónoma do CDS, criada em 10 de janeiro de 1976, destinada a 
«promover, de acordo com a doutrina personalista de inspiração cristã, a dignificação 
da Mulher, (...) lutar pela [sua] promoção cultural, social, laboral, económica e polí-
tica» e «estudar e propor soluções para os problemas femininos, nomeadamente nos 
setores de família, da educação, de trabalho e de saúde».

Edmundo Alves
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SAMPAIO, Rui Manuel Polónio de
(1937-2009) 

Nascido em Santar (Nelas), a 11 de maio de 1937. Licenciado em Direito 
pela Universidade de Coimbra. Advogado. Eleito, pelo círculo do Porto, nas listas do 
Partido Socialista (PS). Foi substituído pelo deputado Agostinho Martins do Vale, em 
12 de agosto de 1975. Foi membro da Comissão Diretiva e da Comissão Nacional do 
PS; presidente da Assembleia Geral da Federação do Porto do PS; 1.º vice -presidente 
do grupo parlamentar do PS na Assembleia Constituinte; vogal do Conselho Geral 
da Ordem dos Advogados; vogal da Comissão Administrativa da Câmara Municipal 
do Porto; vogal do Conselho Distrital do Porto da Ordem dos Advogados; fundador 
e presidente da Direção do Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra 
(CITAC) e vogal do Conselho Teatro Experimental do Porto. Publicou diversas obras 
no domínio do direito e da literatura, entre as quais: Legislação sobre arrendamentos 
/ António Pedro Pinto de Mesquita e Rui Manuel Polónio de Sampaio, Coimbra, 
Almedina, 1961; Suplemento à legislação sobre arrendamentos / António Pedro Pinto 
de Mesquita, Rui Manuel Polónio de Sampaio, Coimbra, Almedina, 1964; Uma 
pretensa lesão ao direito ao nome ‒ O caso “conde de Amarante”: Alegações de direito para o 


