
O QUE EU ANDEI PARA AQUI CHEGAR
UM CURRÍCULO VISUAL

António Sampaio da Nóvoa
O antigo candidato presidencial prepara-se para rumara novas paragens.

Oex-reitor da Universidade de Lisboa, duas vezes doutor, dono de uma carreira longa
e diversificada (nas áreas da educação, das artes e até do futebol), irá agora, aos 63 anos,

para a UNESCO- Apesar dos protestos dos diplomatas. / KATYADELIMBEUF

1954
A norte, a virtude
António Manueí nasce a 12 de dezem-
bro, em Valença, no Minho. Filho do

juiz Alberto Sampaio da Nóvoa e de
Saladina Seixas Sampaio da Nóvoa, é

o segundo de cinco irmãos. É educado
nos preceitos da religião católica.

1964
Nova vida
em Oeiras
A família muda-se para Nova
Oeiras. O futebol, os livros e os
nú meros são a sua 'Santíssima
Trindade'. Um olheira da
Académica faz-lhe testes

para a equipa de futebol, e aos
1ó anos António muda-se para
a cidade dos estudantes.

1971

Ator e futebolista
Matricula-se em Matemática
e recebe um ordenado de juvenil
na Académica de Coimbra.
A viver na Residência 5 de
Outubro, fortemente politizada,
torna-se delegado da Associação
de Estudantes. Ainda tem
tempo para pisar os palcos
do Teatro dos Estudantes da
Universidade e para jogar à bola. 1973

Início político
É convidado para integrar a equipa
sénior da Académica, mas são os

palcos que o fascinam. Regressa a
Lisboa com uma bolsada Fundação
Gulbenktan e entra para a Escola de
Teatro do Conservatório Nacional.

No ano seguinte, no 25 de Abril,
está na rua. Tudo issoo encaminha

para a vida política ativa. Com 19

anos, casa-se com Lenia Real.

1977

A educação
como carreira
De 1977 a 1979, dá aulas no

Magistério Primário de Aveiro
e percebea importânciada
educação. Na Suíça, dtploma-
~se em Ciências da Educação
pela Universidade de Genebra,
cidade onde dá aulas e faz o

doutoramento, em 1986, É tá

que nasce o filho André, em
1985. Professor catedrático
desde 1996, é consultor para a

educação do Presidente Jorge
Sampaio entre 1996 e 1999.

2018
A caminho da UNESCO
É nomeado para a chefia permanente
de Portugal junto da UNESCO pelo
Conselho de Ministros, devido ao seu

domínio de várias áreas. Contudo,
enfrenta o desagrado dos diploma-
tas, que lembram que Sampaio da
Nóvoaseráo único chefe de missão

que não é diplomata de carreira.

2016
Candidato a Presidente
Em janeiro, concorre às eleições presi-
denciais, como candidato independen-
te, contra um Marcelo Rebelo de Sousa

muito popular. Conquista 22,88% dos

votos, contra 52% do atual Presidente.

2006
Senhor reitor
Na capital, faz carreira na
Universidade de Lisboa.
Vice-reitor desde 2002, ascende a
Reitor dois anos mais tarde e conclui
um segundo doutoramento em História
Moderna e Contemporânea peia
Universidade de Paris !V — Sorbonne.

Encabeça o processo de fusão da Uni-
versidade de Lisboa e da Universidade
Técnica para abrir a academia ao país.


