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Caros academistas e amigos

Sempre foi nossa intenção lançar a história da Associação Académica de Espinho 
quando fizéssemos 80 anos de idade. É de facto uma data relevante e este lançamento dá 
a esta festividade uma dignidade que o nosso clube bem merece.

Ao longo destes quase quatro anos de mandato fizemos o nosso trabalho de casa, 
primeiro dando início à recuperação do espólio desportivo, constituído maioritariamente 
por taças e troféus e posteriormente com a recolha de diverso material fotográfico espalha-
do por diversas famílias academistas. Todo este trabalho foi desenvolvido em estreita co-
laboração com a Câmara Municipal de Espinho / Divisão de Cultura e Museologia, a quem 
agradecemos toda a sua disponibilidade e dedicação, não podendo de forma alguma deixar 
de salientar a sua elevada qualidade e profissionalismo.

Cedo percebemos que a história da primeira década da Associação Académica de 
Espinho era de tal forma rica, que merecia uma dedicação exclusiva e uma abordagem iso-
lada. 

A fundação da AAE surge num contexto propício, dado o ambiente que se vivia à 
época, descrito por Carlos Morais Gaia, em “A Génese de Espinho”:

«São os loucos anos vinte, obcecado com a pressa de viver e novas formas de vida 
cultural, desde o cinema de cabaret, passando pela rádio e pelas competições desportivas. 
É, também, a era do jazz-band. A vida em Espinho refletiu os novos costumes, sentindo-
se a influência das correntes que, importadas da Europa, eram adoptadas pelas classes 
médias. As sessões de convívio  e os bailes mudaram de figurino, Fausto Neves viu-se 
obrigado a executar outros géneros musicais e os jovens aderiram, entusiasticamente ao  
“Fox-trote.”»

É no Colégio S. Luís, e já com a preocupação de dar formação cívica e iniciação des-
portiva aos seus alunos, que um grupo de estudantes têm a ousadia de criar a Associação 
Académica de Espinho, a segunda em Portugal, sendo a primeira a Associação Académica 
de Coimbra.

Desta forma surge a exposição documental “Os anos da fundação (1938-1948)”, 
que será seguida do lançamento do primeiro volume da história da AAE, ainda este ano.

Esta exposição é uma homenagem bem merecida ao fundadores do nosso clube e a 
todos quanto ajudaram nos primeiros anos da nossa vida associativa. Sem eles dificilmente 
estaríamos hoje a comemorar os 80 anos de vida.

O nosso agradecimento a todos os que connosco colaboraram para que esta expo-
sição fosse possível.

Saudações académicas 

José António Lacerda
(Presidente da Direção) 



A exposição “Os anos da fundação (1938-
1948) ” foi concebida para as comemo-
rações do 80.º aniversário da Associação 

Académica de Espinho. Trata-se de uma ex-
posição documental referente aos primeiros 
dez anos de actividade do clube, um período 
de tempo que balizamos como o necessário 
para a consolidação e a afirmação da Acadé-
mica de Espinho dentro do panorama cultural 
e desportivo concelhio, regional e nacional.

Os homens da “fundação” souberam 
unir esforços e preparar as bases de uma 
Associação que, por ser de estudantes, logo 
se tornou diferente. A forma de pensar e de 
agir de um conjunto de jovens em forma-
ção pessoal e académica, acabados de sair 
do Colégio de S. Luiz e alguns dos quais a 
darem os primeiros passos nas universida-
des de Coimbra e do Porto, foi proeminente 
para a tomada de opção por uma Associa-
ção social, cultural e desportiva elitista, ter-
mo que muito dignifica o clube e que serviu 
de base à preparação dos primeiros estatu-
tos, partindo sempre da singularidade dos 
conceitos de sócio efectivo e auxiliar. 

Uma Associação Académica quer-se 
culta, critica e moderna, termos que apare-
cem reflectidos nas três linhas de pensamento 
e acção que serviram de esteio à sua funda-

ção e que se traduziram numa série de ini-
ciativas que foram acontecendo ao longo dos 
primeiros dez anos de vida. Podemos desta-
car as várias secções desportivas que se fo-
ram afirmando e que hoje são uma realidade 
com uma história rica e cheia de sucessos, as 
actividades sociais e recreativas como a cria-
ção do Orfeão Académico e toda uma acti-
vidade cultural que passou pela organização 
de várias conferências de carácter científico, 
pela constituição de uma biblioteca e de um 
grupo cénico, e pela edição de um boletim/
jornal que lhe definiu o “Rumo” e que ensi-
nou os seus associados e restantes leitores 
a pensarem e a reflectirem o mundo a partir 
da leitura de temas e áreas tão díspares mas 
de uma enorme riqueza e vitalidade, mani-
festando sempre o “desejo de servir, com de-
sinteresse, elevação, liberdade e abnegação 
a juventude de Espinho.”

Com esta exposição pretendemos ho-
menagear todos aqueles, que através do seu 
trabalho e dedicação tiveram a ousadia de 
fundar a Associação Académica de Espinho. 
Em oitenta anos de vida muita coisa se foi 
alterando no clube mas estou certo que a sa-
geza que presidiu à sua fundação por parte 
do grupo de jovens estudantes se mantem 
incólume. 
Armando Bouçon

Os anos da fundação (1938-1948)



F undada em 22 de Janeiro de 1938 por 
um grupo de jovens espinhenses, a gé-
nese da fundação da Associação Acadé-

mica de Espinho assenta em duas realidades 
e instituições à época já consolidadas: A As-
sociação Académica de Coimbra e o Colégio 
de S. Luiz. A primeira, que nasceu em 3 de 
Novembro de 1887, “deu-lhe” o emblema, 
o nome de Associação Académica, as cores 

do equipamento, e o elitismo característico 
de um clube de estudantes. A segunda, que 
começou a funcionar a 16 de Outubro de 
1917, funcionou como um espaço de apren-
dizagem e laboratório, quer do ponto de vis-
ta educacional e de ensino, quer do ponto 
de vista desportivo, social e cultural, para 
muitos dos jovens estudantes que estiveram 
na criação da Académica de Espinho.

A GÉNESE

O Colégio de S. Luiz foi um elemento diferen-
ciador na história do ensino em Espinho. 
Proporcionou a centenas de rapazes e ra-

parigas um nível superior de educação, foi um 
excelente meio de acesso à cultura e contribuiu 
activamente para a formação profissional e in-
telectual de várias gerações de espinhenses. No 
desporto, foi o berço da prática do voleibol em 
Espinho, constituindo-se como uma autêntica 
escola de formação da modalidade, da qual os 
dois maiores clubes da terra, Sporting Clube de 
Espinho e Associação Académica de Espinho, 
foram os principais beneficiados. 

D uas figuras, professores e directores 
desta instituição de ensino, revelaram-
se grandes impulsionadores da prática 

desportiva: o Dr. Joaquim Pinto Correia e o 
Dr. António Nunes das Neves. O primeiro, li-
cenciado em ciências farmacêuticas, dedicou 
toda a sua vida ao Colégio de S. Luiz, como 
notável professor e pedagogo. O segundo, 
licenciado em ciências matemáticas, intro-
duziu a prática do voleibol, foi um entusias-
ta das actividades desportivas e culturais do 
Colégio, e desempenhou vários cargos direc-
tivos na Associação Académica de Espinho.

O COLÉGIO DE S. LUIZ

Dr. Joaquim Pinto Correia

Dr. António Nunes das Neves
Edifício do Colégio de S. Luiz à época da fundação 

da A.A.E., situado entre as Ruas 8 e 23.



D e acordo com as palavras do Dr. Virgí-
nio Pereira, actual sócio n.º 1 da As-
sociação Académica de Espinho e um 

dos seus fundadores, tudo começou com o 
convívio proporcionado pelos bailes da ju-
ventude e pelo Ping-Pong, que reunia um 
grupo de jovens com idades compreendi-
das entre os 14 e os 20 anos, residentes 
em Espinho e a estudarem no Porto. No 
regresso das aulas juntavam-se para joga-
rem Ping-Pong numa mesa, propriedade 
dos gémeos Lacerda, que existia num ar-

mazém que ficava situado acima da actual 
Piscina Solário Atlântico propriedade de 
João Barbosa. Falamos de Virgínio Pereira, 
Alberto Vita, Manuel Baptista, Manuel Mou-
rão Pinto Leite, José Júlio de Matos Corte-
-Real, a que se juntou Milton Pinho. Depois 
apareceram outros jovens, entre os quais 
Mário Duarte dos Santos Ramos, Fernando 
Guilherme Neves da Silva e José Alberto 
Rodrigues de Sá Azeredo, que avançaram 
com a ideia de se constituir uma associa-
ção desportiva de estudantes.

A FUNDAÇÃO

Segunda Sede da A.A.E., situada na Rua 19, no edifício do Grémio do Comércio, no quarteirão entre as Ruas 4 e 6.

A ssim nascia a Associação Académica de 
Espinho, fundada no dia 22 de Janei-
ro de 1938 em reunião de Assembleia 

Geral Ordinária, que se realizou na sua pri-
meira sede situada na rua 17 (antiga Casa 
das Beiras). Estiveram presentes vinte e seis 
dos seus associados, os quais elegeram os 
primeiros corpos gerentes. Manuel Soares 
Mota foi eleito presidente da Assembleia Ge-
ral e Joaquim de Sousa Bastos presidente 
da Direcção. Ficou aprovado que só pode-
riam ser sócios da nova Associação “todos 
os estudantes que, gozando de boa reputa-
ção, tivessem idade superior a 14 anos.” A 
posse de habilitações literárias e académi-
cas era condição fundamental para a admis-
são a sócio efectivo e em 1939 os estatutos 
consideravam sócios efectivos “os estudan-

tes com mais de dezasseis anos ou ex-estu-
dantes cujas habilitações fossem superiores 
ou equivalentes ao Curso Geral dos Liceus e 
que gozassem de boa reputação social”. Os 
sócios não estudantes, designados de au-
xiliares, tinham que ser indivíduos idóneos, 
não podendo integrar os corpos gerentes. 
Com o decorrer dos anos a categoria de 
sócio efectivo deixou de estar circunscrita 
apenas aos estudantes ou licenciados e na 
actualidade só existe uma e única categoria 
de sócios. Em Maio de 1938 a sede foi trans-
ferida para a rua 19, edifício do antigo Gré-
mio de Espinho. Coube a Sérgio Gonçalves e 
a Milton Pinho a concepção do emblema do 
clube. O hino “Ser Académico”, com música 
do Maestro Fausto Neves, foi apresentado 
ao público no dia 14 de Janeiro de 1940.

A FUNDAÇÃO



A lista dos sócios fundadores que foi proposta 
e aprovada em Assembleia Geral Ordinária 
do dia 2 de Outubro de 1943 está longe de 

reunir consenso entre os associados da Asso-
ciação Académica de Espinho. A primeira acta, 
designada acta fundadora, datada de 22 de Ja-
neiro de 1938, não faz qualquer referência aos 
fundadores, mas somente à presença na reunião 
de “vinte e seis dos seus associados.”

Na Assembleia Geral de 15 de Outubro de 1942, 
a Direcção vigente apresentou uma lista com os 
sócios fundadores, que mereceu duras críticas de 
vários associados e que levou o sócio Amadeu 
Morais a sugerir a eleição de uma comissão para 
averiguar quais, de facto, foram os sócios funda-
dores, “comissão que deveria ser constituída por 
sócios dos mais antigos.” Foi eleita uma primeira 
Comissão constituída por Virgínio Pereira, Amparo 
Santiago, Higino Pires, Amadeu Morais, Henrique 
Sousa e Aníbal Lacerda, que, e entre a primeira 
acta não encontrada, consulta do livro de registo 
de sócios e livro de cotas, não chegou a elabo-
rar a lista. Na reunião de 5 de Janeiro de 1942 
e por proposta de Virgínio Pereira foi eleita uma 
“comissão nova constituída por sócios que se sai-
bam de antemão fundadores mas no uso de ple-
nos poderes para a elaboração de uma nova lista.” 
Essa tarefa foi atribuída a Aníbal Lacerda, Virgílio 
Lacerda, Félix Pereira de Sá, Mário Ramos e Vítor 
Hugo Martins.

Por ter desaparecido a primeira acta da Assem-
bleia Geral, pela ausência de qualquer referência 
aos sócios fundadores no Relatório da primeira ge-
rência, a nova Comissão “viu-se obrigada por esse 
facto a fazer fé no livro de registo de sócios e na 
primeira acta oficial da Associação Académica de 
Espinho, (…) amparando-se algumas vezes – como 
não podia deixar de ser – [da] memória.” Da lista 
apresentada e aprovada constava duas categorias 
de sócios: os “Fundadores” e os “Sócios Fundado-
res”. A explicação dada pela Comissão para essa 
distinção foi a seguinte: “os primeiros, aqueles que 
tiveram a ideia e angariaram os segundos para a 
sua realização; os outros, aqueles, sem os quais 
os primeiros nada teriam conseguido.” Assim, to-
dos os doze elementos que constam dos primei-
ros corpos sociais inscritos na primeira acta da As-

sembleia Geral integraram a lista dos fundadores 
à qual foram acrescentados mais treze elementos 
perfazendo um total de vinte e cinco fundadores. 
No Relatório e Contas da Direcção e Conselho Fis-
cal das gerências de 1945, 1946 e 1947, aprova-
dos em Assembleia Geral, a lista de sócios funda-
dores aparece com mais dois nomes: Joaquim de 
Castro Lacerda e Milton da Cunha Pinho. Convém 
mencionar que só existe uma acta da Assembleia 
Geral do ano de 1945, que não se refere a este 
assunto, e que não dispomos de qualquer acta do 
ano de 1946.

OS FUNDADORES

FUNDADORES
Mário Duarte dos Santos Ramos

Fernando Guilherme Neves da Silva
José Alberto Rodrigues de Sá Azeredo

SÓCIOS FUNDADORES
Alberto Jorge Pinheiro Brandão Barbosa

Alberto Brandão de Rezende
Alberto Lídio Vita de Oliveira

Alfredo Virgínio Barros Pereira
Amadeu Alves Morais

Amparo Santiago da Mota Gomes
Aníbal de Castro Lacerda
Bernardo Pinto Taveira

Ernesto Fernandes de Sousa
Félix Pereira de Sá

Fernando Lima Silva
Higino Augusto de Assunção Pires

Joaquim de Sousa Bastos
José Júlio de Matos Corte-Real

Lino Duarte da Luz
Manuel Alberto de Sousa Ferreira Batista

Manuel António Lopo Marques
Manuel Ramiro Teixeira Veríssimo

Manuel Soares Mota
Napoleão de Amorim

Victor Hugo Pereira Martins
Virgílio de Castro Lacerda

Joaquim de Castro Lacerda 
Milton da Cunha Pinho 

0 s primeiros estatutos da Associação 
Académica de Espinho determinavam 
que o futuro da instituição passaria 

pelo desenvolvimento de três linhas pro-
gramáticas de trabalho. A primeira estava 
virada para a acção social e recreativa dos 
associados (constituição do Orfeão, reali-
zação de palestras, festas e bailes); a se-
gunda para a acção desportiva, com a cria-
ção das diversas secções; a terceira para 
a acção cultural e artística, na qual o “Bo-

letim” e posteriormente o “Rumo” foram 
exemplos de sucesso. Com o decorrer dos 
anos a acção desportiva foi ganhando cada 
vez mais força e hoje em dia a Académica 
de Espinho é uma associação desportiva, 
considerada de Utilidade Pública nos ter-
mos do Decreto de Lei n.º 460/77 de 07 
de Novembro, por despacho do Primeiro-
ministro de 15 de Setembro de 1978, pu-
blicado no Diário da República n.º 222, II 
Série de 26 de Setembro de 1978.

LINHAS DE ACÇÃO

 Jogo de Basquetebol entre as 

equipas da A.A.E. e do Belenenses, 

Ringue de Patinagem de Espinho, 1940.



O RINGUE DE PATINAGEM 
DE ESPINHO

I naugurado em 30 de Julho de 1938, no 
quarteirão situado entre as ruas 2, 4, 17 e 
19, o “Ringue de Patinagem” foi uma obra à 

época emblemática, permitindo à juventude 
espinhense a prática de novos desportos 
(patinagem, hóquei em patins e voleibol) 
e, também, a realização de espectáculos 

e actividades de lazer. A iniciativa da sua 
construção partiu do comerciante Elias 
Tavares e a primeira concessão pertenceu à 
empresa Tavares & Fonseca. A Associação 
Académica de Espinho utilizou este espaço 
até 1969, ano da inauguração do Pavilhão 
Arquitecto Jerónimo Reis.

E m Dezembro de 1938, e com direcção des-
portiva de Abel de Oliveira, estavam cons-
tituídas as secções desportivas de futebol, 

ténis de mesa, hóquei em patins, atletismo, 
ténis e andebol, dirigidas respectivamente por 
Lino Duarte da Luz, Eduardo Borges, Amparo 
Santiago, José André de Lima, Jerónimo Reis 
e Orlando Pinto Pais. Em Abril de 1939 foram 
abertas inscrições para a prática de voleibol, 
cuja secção era dirigida por Higino Pires e, 
em Dezembro desse ano, já estavam em fun-
cionamento as secções de basquetebol e de 
tiro reduzido, chefiadas por Manuel Mota e 
Nunes das Neves. Em Fevereiro de 1941 sur-
giu a secção de aviominiatura orientada por 
Marçal Duarte e no mês de Agosto desse ano 

foi criada a secção de hóquei em campo. 

Após a realização de vários jogos 
amigáveis, a modalidade de futebol, com 
potencial para crescer, ficou com carácter 
recreativo e transitório devido à falta de um 
campo condigno e de jogos de competição. 
Para a prática dos vários desportos o clube 
utilizava o Ringue de Patinagem, e três cam-
pos, um em Anta, que pertencia ao Império 
de Anta, outro na Av. 24, cedido por Manuel 
Constante Pereira e um terceiro campo, para 
a prática do voleibol, situado num terreno 
que existia entre as ruas 15 e 18. O Campo 
da Avenida, cedido pelo Sporting Clube de 
Espinho, também chegou a ser utilizado.

AS PRIMEIRAS SECÇÕES 
DESPORTIVAS



A primeira modalidade desportiva a ser 
praticada na Associação Académica de 
Espinho foi o Ténis de Mesa ou como se 

designava na época o “Ping-Pong”. De acor-
do com as palavras de Virgínio Pereira a Aca-
démica de Espinho nasceu “à volta de uma 
mesa de Ping-Pong propriedade dos irmãos 
Lacerda”, que serviu de palco para a formação 
de uma equipa que “haveria de conquistar o 
primeiro título de campeão para a Associação 
Académica.” Aníbal Lacerda, em crónica de 
30 de Abril de 1949 no boletim “Rumo”, refe-
re que foi o “Ping-Pong” a primeira secção a 
ser criada e que data desde o aparecimento 
do Estrela Académica de Espinho, posterior-
mente Liga Académica de Espinho e depois 
Associação Académica de Espinho.

Depois do título de campeões do Por-
to (Promoção), com uma equipa consituída 
por Manuel Batista, António José Miranda 
Valente, Virgínio Pereira e Jerónimo Reis, a 
época desportiva de 1941-42 ficaria marca-
da com a subida da AAE á 2.ª Divisão do 
Campeonato da Associação do Porto de Té-
nis de Mesa. Aos quatro atletas juntaram-se 
Sílvio Silva, Alberto Vita, Franklim Reis, Dá-
rio Capela, Abel Santiago, Fernando Campos 

e Marcelino Duarte. A falta de inscrição da 
equipa na 2.ª Divisão por falta de espaço 
para a prática da modalidade, acabaria por 
remeter o clube de novo à Divisão inferior da 
Associação do Porto.

 Nos habituais torneios inter-sócios 
realizados por altura da Páscoa, que fun-
cionavam como um meio de captação de 
novos praticantes da modalidade surgiram 
outros elementos como António Geraldes, 
Henrique Sousa, Francisco Resende, Fer-
nando Neto, Alberto Barbosa, Gaioso, Vítor 
e Mário Valente.

Na época de 1946/47 o clube alcança-
va pela segunda vez o título de campeão do 
Porto da 3.ª Divisão, conquistando o direito 
de jogar na 2.ª Divisão. Esta proeza só foi 
possível graças ao esforço e à dedicação dos 
atletas Alberto Vita, Virgínio Pereira, Aníbal 
Lacerda, Carlos Gaioso, Fernando Caldeira, 
Fernando Pereira, Jerónimo Reis, Mário Va-
lente e Sílvio Silva. Em Maio de 1948 os es-
tudantes subiam à 1.ª Divisão, conseguida 
em dois jogos contra o Heroísmo e tendo 
sido utilizados os jogadores Carlos Gaioso, 
Sílvio Silva e Fernando Caldeira.

PING-PONG



É uma das primeiras modalidades do clube, 
que usufruiu de imediato da construção 
do Ringue de Patinagem em 1938. Nos 

“anos da fundação”, destacaram-se os atletas 
Lopo Marques e João Cunha Gonçalves, 
grandes entusiastas das corridas de patins. 
O primeiro, que se sagrou campeão regional 
na categoria dos 300 metros na época de 
1941/42, era um especialista nas corridas 
de 300, 500 e 1.500 metros. João Gonçalves 

dedicou-se aos 1.000, 1.500 e 5.000 metros, 
conquistando em 1947 dois títulos regionais 
e foi campeão nacional em 1.000 e 1.500 
metros. Em Outubro de 1948 João Gonçalves 
participou nos Campeonatos Nacionais de 
Patinagem, realizados no Ring do Sport 
Lisboa e Benfica, nas categorias de 500, 
1.000, 1.500 e 5.000 metros, conseguindo 
obter um 6.º lugar nos 500 metros, naquela 
que foi a sua melhor classificação. 

PATINAGEM E CORRIDAS

Gincana e corrida em patins, Ringue de Patinagem de Espinho.

No ano da fundação da Associação Aca-
démica de Espinho foi inaugurado o 
Ringue de Patinagem de Espinho, espa-

ço que permitiu a prática das modalidades 
de patinagem, corridas e hóquei em patins. 
Nesse mesmo ano a Académica de Espinho, 
o Académico Futebol Clube, o Clube Infante 
Sagres e o Estrela Vigorosa Sport, funda-
ram a Associação de Hockey e Patinagem 
do Norte, que teve como primeira tarefa 
a organização do I Campeonato Regional 
do Norte. Anos mais tarde essa Associação 
passou a designar-se de Associação de Pa-
tinagem do Norte e nos anos 60 do século 
XX de Associação de Patinagem do Porto.

Amparo Santiago liderou durante vá-
rios anos a secção de hóquei em patins, con-
siderada a modalidade mais representativa 
do clube. Em 1939, com uma equipa ain-
da em formação, a Académica apresentava 
um conjunto constituído por António Lacer-
da, Barbot, Guerra, Raul e Amparo Santiago. 
Posteriormente, e já na década de 40 do sé-
culo XX, surgem outros nomes ligados à mo-
dalidade, com destaque para Abel Santiago, 
Aníbal Lacerda, Manuel Costa, Costa Oliveira, 
Ernesto, Correia Dias, Alberto Alves, João 
Gonçalves, Hilário Fernando, Alberto Castro 
Lima, Francisco Resende, Armando Morais, 
Bernardo, Lopo, Henrique, entre outros.

HÓQUEI EM PATINS

De pé (esq.) – Francisco Caldeira, Abel Santiago, Alberto Alves, João Gonçalves e Hilário Fernando.
Em baixo (esq.) – Alberto Castro Lima, Amparo Santiago, Francisco Resende e Armando Morais.



em 1942, e devido ao excelente trabalho 
de Amparo Santiago, foi criada a equipa 
de Juniores, constituída por Alberto 

Monteiro, M. José Vaz, Cassiano, Mário 
Valente, João Gonçalves e J. Dias. No final 
da época de 1944/45 o hóquei em patins 
já estava bem consolidado dentro do clube, 
obtendo a Académica de Espinho o terceiro 
lugar no Campeonato Regional do Norte. No 
ano de 1947 os academistas participaram 
nos campeonatos de seniores e juniores com 
duas equipas em cada escalão. A equipa 
A de juniores era composta por Augusto 
Nascimento, Manuel Pereira, Mário Gaioso, 

Fernando Carvalhas, Rodrigo Pinheiro e 
António Barros e a equipa B por António 
Gato, Higino Mendes, António Silva, José 
Oliveira, Clareano, Simplício e Tarrafa.

A continuação do trabalho desenvol-
vido nos “anos da fundação”, sobretudo ao 
nível da formação deram excelentes resul-
tados no futuro. A juntar a Abel Santiago 
estão os nomes de Vlademiro Brandão e de 
Vítor Hugo, as três maiores referências da 
história do hóquei patins da Académica de 
Espinho, cujo maior feito desportivo viria 
a acontecer em 1979 com a conquista do 
Campeonato Nacional de Juniores.

HÓQUEI EM PATINS

Da esq. – Cassiano Marques, João Gonçalves, Abel Santiago, Armando Morais e Aníbal Lacerda.

A secção de Andebol da Associação Aca-
démica de Espinho começou a sua ac-
tividade regular em Janeiro de 1939, 

numa época em que só se praticava a va-
riante de andebol de onze. Em Portugal esta 
modalidade surgiu na cidade do Porto em 
finais de 1929. Em 1931 foi formada a As-
sociação de Andebol de Lisboa e em 1932 a 
Associação de Andebol do Porto, e a variante 
de andebol de sete foi introduzida em 1949.

No campo de Anta realizavam-se os 
treinos e os jogos da Académica de Espinho. 
Orlando Pais, Sérgio Gonçalves e Fernando 
Costa foram os primeiros chefes de secção, 
sob a direcção de Higino Pires. Na época 
de 1941-42 a equipa da Académica estava 
filiada na Associação do Porto a disputar o 
campeonato da 2.ª Divisão, com vinte e qua-
tro jogadores inscritos. Américo, Hernâni, 

Neves, Teófilo, A. Silva, Alírio, Rios, Amadeu, 
Encarnação, Higino Pires, Sérgio, Gabriel, 
Ed. Ferraz, Fernando Costa, Ocanã, Lino, 
Toni, J. Rodrigues, Costa Reis, Fontinha, 
Bártolo, Eugénio e Camilo foram os atletas 
utilizados. 

Em 1943/44 a formação da Acadé-
mica era constituída por Teófilo, Alírio e 
Sérgio, Gaio, Eugénio e F. Costa, Vieira da 
Costa (ex-Desportivo de Portugal), Manuel 
Ramos, Ferraz, Egídio, A. Silva, Hermâni, 
Costa Reis, António Máximo, Morais e Sá, 
Amparo, Vita, Higino, Toni, Ferraz, Jones, 
Simão, Bastos Pires, Caldeira, Higino Pires, 
Anjos Neves, Dionísio, Sucena, Guiomar, 
Lacerda. Em Novembro de 1945 e devido à 
falta de um “parque de jogos” condigno re-
solveu a Direcção da Académica de Espinho 
suspender a prática do Andebol. 

ANDEBOL



É uma das modalidades rainhas do clube, 
orgulhando-se a Associação Académica 
de Espinho de ser um dos sócios fun-

dadores da Associação de Voleibol do Porto 
(AVP), que foi constituída em 31 de Mar-
ço de 1942 por proposta de Higino Augusto 
Pires, à época chefe de secção do voleibol 
academista e também jogador do clube es-
pinhense, o qual ocupou o cargo de primei-
ro presidente da AVP.

Em 27 de Agosto de 1939 a Académi-
ca de Espinho apresentou-se no Torneio de 
Voleibol de Praia da Aguda com uma equi-
pa formada por Carlos Ramos, Higino Pires, 
Manuel Rosado, Adriano Carvalho, os irmãos 
João e António Máximo e Jerónimo Reis. Em 
Setembro de 1940 venceu o Campeonato 
da Costa Verde em Voleibol de Praia, com 
uma equipa constituída por Higino Pires, 

Adriano Carvalho, António Máximo, Anjos 
Neves, Jerónimo Reis e João Máximo.

Na época desportiva de 1941-42 a 
Académica, a jogar no Campeonato do Por-
to, conseguiu conquistar os títulos de honra, 
segunda e terceira categorias e um segundo 
lugar em reservas. O título de campeão do 
norte da modalidade ficou a dever-se ao bom 
desempenho de uma equipa constituída por 
Amparo Santiago, Anjos Neves, Alberto Vita, 
António Luís Rebocho e Higino Pires. 

Em 1945 a final do Campeonato do Nor-
te foi disputada entre a Académica de Espinho 
e o Futebol Clube do Porto, com a vitória para 
o clube das Antas. O seis base do clube espi-
nhense era constituído por António Bandeira, 
Henrique Rios, Alexandre Castro Lima, Higino 
Pires, Ramiro Sousa e Vitorino Neves. 

VOLEIBOL

De pé (esq.) – Higino Pires, António Máximo, Anjos Neves e João Máximo. Em baixo (esq.) – Adriano Carvalho e Jerónimo Reis.

n o início da época de 1947-48 a Aca-
démica, a competir na 1.ª Divisão Na-
cional, apresentava uma formação que 

integrava os seguintes elementos: Castro 
Lima, Fernando Neto, Fernando Caldeira, 
João Simões, Narciso Oliveira, José Lago e 
Miguel Rocha.

Amadeu Morais, Manuel Baptista, 
Francisco Ferreira de Almeida, Sérgio Gon-
çalves, António Gaio, João Lagos, Carlos 
Gaioso, João de Castro, Fernando Victor, 
Hernâni Domingues, António Rino, Augusto 
Nascimento, Miguel Rocha, Álvaro Serralva, 
Albano Moura, Mascarenhas, Alberto Mário, 
Francisco Rezende, Egas Empis, Alberto Ri-
beiro, Sousa Marques, Manuel Ramos, An-
tónio Sebastião, Joaquim Silva, Vasconce-
los Charters, Seabra Moura, António e João 
Máximo, António Sampaio Maia, Adriano, N. 
N., e Elísio foram outros atletas que repre-
sentaram o voleibol academista nos anos da 
fundação. Os treinos e os jogos eram reali-

zados num campo situado na rua 18 com a 
rua 15 e no Ringue de Patinagem.

Em Novembro de 1948 a Associação 
de Voleibol do Porto distinguiu a Associação 
Académica de Espinho com uma placa em 
prata, Higino Pires com um flâmula em ouro 
e Anjos Neves e Alberto Vita com flâmulas 
em prata, pelo valioso contributo que de-
ram na fundação, organização e desenvol-
vimento desse organismo regional.

Os primeiros dez anos da prática do 
voleibol serviram para consolidar a modali-
dade dentro do clube e preparar as bases de 
um projecto futuro que passou e continua 
a passar pela formação de jovens voleibo-
listas em todos os escalões. Das suas esco-
las saíram os atletas olímpicos Miguel Maia 
e João Brenha, conquistando a Associação 
Académia de Espinho, na época 1989-90, o 
único título que possui de Campeã Nacional 
da 1.ª Divisão.

VOLEIBOL



A secção de basquetebol, dirigida num 
primeiro momento por Anjos Neves e 
António Máximo, começou por realizar 

jogos com clubes da Associação de Basque-
tebol do Porto, sofrendo um interregno de 
alguns anos, voltando à actividade em No-
vembro de 1945 ao inscrever-se novamente 
no Campeonato (Promoção) da Associação 
do Porto, formando uma equipa com os atle-
tas que praticavam o Andebol, modalidade 
cuja prática foi suspensa nesse ano, e entre 
os quais se destacavam Alexandre Castro 
Lima, Napoleão Amorim, Fernando Seabra, 
Hernâni Domingues, Toni Sampaio Maia, F. 
Costa, Sérgio Gonçalves e Fernando Bastos 
Pires. O Ring de Patinagem servia de palco 
para os treinos e jogos.

Em 1946, e com direcção técnica de 
José Horta, a equipa de basquetebol foi ins-
crita na I Divisão da Associação de Basque-
tebol de Aveiro. Nesse ano começou a fun-

cionar o escalão de juniores. Os treinos e 
os jogos realizavam-se no campo da Av.24, 
junto aos courts de ténis.

Fizeram parte das primeiras equipas 
os atletas Anjos Neves, Sérgio Gonçalves, 
André Lima, Napoleão, Seabra, Viseu, Tony, 
João Gaioso, Lino Luz, Adriano Carvalho, 
Hernâni Domingues, António Bandeira e Mi-
guel Rocha. Com a integração na Associa-
ção de Basquetebol de Aveiro foi constituída 
uma equipa de honra formada por Miguel 
Rocha, Hernâni Domingues, Manuel Ramos, 
Sérgio Gonçalves, Jorge e José Horta, Abel 
Costa, Américo Mascarenhas, Alberto Cas-
tro Lima, Valdemar Bodas, Alberto Alves e 
João Gonçalves. No escalão de juniores ali-
nhavam Nascimento Magalhães, Fernando 
Nazaré, Alberto Mário, Horta, Álvaro Ser-
ralva, Fernando Veiga Domingues, Adelino 
Costa e Carlos Lopes.

Em 1947/48 a secção chefiada por 
Mário Duarte dos Santos Ramos contava 
com o apoio médico dos Drs. António José 
Miranda Valente, Américo Santos e António 
Pereira Pinto e do massagista-enfermeiro 
José Aurélio Correia Pinto. A equipa sénior 
ou de honra, treinada por Manuel Anjos Ne-
ves, era formada por Ramos, Rocha, Rino, 
Sérgio, Jorge e José Horta, Cruz, Costa, Lo-
pes, Pires, Gonçalves, Hernâni, Serralva e 
Veiga e a de juniores por Carlos Moutinho, 
João Calheiros Lobo, Alberto Horta, Narciso 
de Oliveira, Fernando N.N., Fernando Bor-
ges, Ernesto de Oliveira, Alberto Jesus, Al-
berto Mário, João Mário, Sá Couto, António 
Emílio, António Alberto, Fernando e Afonso.

O Basquetebol foi perdendo expres-
são dentro do clube, quer por falta de um 
espaço apropriado para a sua prática, quer 
pela saída dos atletas para outras modali-
dades, reaparecendo na década de 1970 no 
novíssimo pavilhão Arquitecto Jerónimo Reis.

BASQUETEBOL

A estreia da primeira equipa de hóquei 
em campo da Associação Académica 
de Espinho ocorreu em 24 de Agosto 

de 1941 num jogo contra o Estrela e Vigo-
rosa Sport. Alinharam pelos academistas os 
jogadores Aníbal Lacerda, Anjos Neves, Nu-
nes Ferreira, Alberto Vita, Hugo Sousa, Ban-
deira Guimarães, Carlos Ramos, Antero, N. 
N., Amaral e Joaquim Oliveira. Tiveram em 
destaque os já “experientes” Nunes Ferrei-
ra (ex-F. C. do Porto), Hugo Sousa, Amaral 
e Antero e os “principiantes” Anjos Neves e 
Bandeira Guimarães. 

Entre 1941 e 1948, e para além dos 
atletas já mencionados, outros jovens a jo-

garem outras modalidades desportivas den-
tro clube experienciaram a prática do hóquei 
em campo e fizeram parte de várias equi-
pas. Temos os exemplos de Jerónimo Reis, 
Amparo e Abel Santiago, Henrique Sousa, 
Higino Pires, António Lacerda, Abel Costa, 
Fausto, Toni Sampaio Maia, Vergílio Lacer-
da, Eduardo, J. Castro, S. Moura, Gonçalves, 
J. Reis, Américo Morais, Fernando Costa, 
Francisco Resende, Alberto Alves, Serralva, 
N.N., Vitó, Alberto Ribeiro, Vita, Neves, Ale-
xandre Reis entre outros. De clubes do Por-
to vieram Cláudio Mourão e Medeiros (ex-
-Académico) e Mendes (ex-F. C. do Porto), 
Inácio e Arlindo (ex-L´Air Liquide) e Barbo-
sa (ex-Vilanovense).

HÓQUEI EM CAMPO

De pé (esq.) – Joaquim Oliveira, Alberto Vita, António Lacerda, Bandeira Guimarães, Higino Pires e Jerónimo Reis.
Em baixo (esq.) – Cláudio Mourão, Medeiros, Henrique Sousa, Nunes Ferreira e Mendes. 



j erónimo Reis e Alberto Vita foram os 
grandes impulsionadores desta moda-
lidade, que é a mais novel secção des-

portiva dos “anos da fundação” do clube. 
A disputar o Campeonato Regional do Nor-
te, em Divisão única, a Académica de Espi-
nho obteve dois sextos lugares, em 1946 e 
1948, numa época em que a secção “vivia do 
desembolso, sacrifício e esforço de alguns 
elementos”, e na procura da consolidação e 
afirmação da modalidade. Nesses primeiros 
anos a Académica de Espinho chegou a ter 
vinte e três atletas inscritos na Associação 
de Hóquei em Campo do Porto. Os treinos 
realizavam-se no campo de Anta e os jogos 

no Campo da Avenida cedido pelo Sporting 
Clube de Espinho.

Os momentos de glória do hóquei em 
campo academista estavam reservados para 
a última década do século XX e primeira dé-
cada do século XXI, fruto de uma aposta for-
te ao nível da formação de atletas. Com vá-
rios jogadores internacionais nas variantes 
de campo e sala, o clube conseguiu alcançar 
títulos nacionais, taças e super-taça de Portu-
gal e foi vencedor da Taça das Taças, Divisão 
C, Campo, em Cardif, País de Gales, naquele 
que continua a ser o maior êxito desportivo 
da modalidade e uma das maiores conquis-
tas da Associação Académica de Espinho.

HÓQUEI EM CAMPO

N o tempo curto que representa os “anos 
da fundação”, apareceram outros des-
portos que pela sua fraca expressão 

se tornaram efémeros. Falamos do fute-
bol, atletismo, educação física, natação, 
tiro reduzido e da aviominiatura, que não 
consideramos um desporto. O ténis é um 
caso singular, que só irá ter expressão como 
modalidade desportiva dentro do clube dé-
cadas mais tarde.

Em Agosto de 1939 o ténis era pra-
ticado nos courts do antigo “Espinho Ténis 
Clube”, na Av. 24, cedidos à Académica de 
Espinho por Manuel Rodrigues Pereira. Em 3 
de Setembro de 1939 realizou-se um torneio 

de ténis em Oliveira de Azeméis com a partici-
pação de tenistas da Associação Académica.

 No tiro reduzido temos informação 
dos atletas Franklim Reis e Eduardo Borges 
terem participado no ano de 1942 numa 
prova em que alcançaram os dois primeiros 
lugares. Marçal de Oliveira Duarte também 
era um praticante desta modalidade. 

Em relação ao atletismo dispomos de 
uma informação que refere a participação em 
1948 de quatro atletas da Académica num tor-
neio popular realizado no Porto. Alberto Mário 
conquistou o 2.ºlugar na prova de 80 metros 
planos e Calheiros Lobo obteve a segunda 
melhor marca no salto em comprimento.

OUTROS DESPORTOS



a única notícia que temos disponível da 
secção de natação menciona que em 
1943 “a secção ainda não teve oportu-

nidade de se apresentar, porque a empresa 
da Piscina Solário Atlântico não correspon-
deu ao que dela se esperava. Várias vezes 
se tentou um acordo com a Direcção da em-
presa que se eximiu ao acerto de condições.”

O Futebol foi praticado nos primeiros 
anos mas não passou dos jogos amigáveis e 
rapidamente se extinguiu. Uma das primeiras 
equipas era constituída por Albérico, Amparo 

e Félix, Gomes, Manuel e Lino, Higino Pires, 
Lacerda, Jerónimo Reis, Sá Couto e Amadeu 
Morais. Destacaram-se os jogos contra o Atlé-
tico Clube de Espinho. A Educação Física es-
teve na base da criação da secção de ginásti-
ca no final da década de 50 do século XX.

A secção de aviominiatura teve na pes-
soa de Marçal de Oliveira Duarte a sua prin-
cipal figura, contando também com a parti-
cipação de Abel Santiago, Sérgio Gonçalves, 
Henrique Sousa, entre outros academistas. 
O modelo mais utilizado era o “Gavião 37”.

OUTROS DESPORTOS

Equipa de futebol da A.A.E., em 1938.

A prática da vida ao ar livre num meio 
ambiente propício à reconstituição de 
energias era considerada uma forma 

eficaz de combate à fadiga física e intelec-
tual e um excelente e salutar meio de conví-
vio para os mais jovens, conceito que este-
ve na base da fundação do Núcleo Campista 
de Espinho em Março de 1945. Esta agre-
miação, que realizou o seu primeiro acam-
pamento em Golfar, Vila da Feira, tinha um 
conjunto directivo composto por Mário Ne-
ves, António Guimarães dos Santos, Fran-
cisco Caldeira e António Gaio e sede na rua 
18 n.º 1145. Em 1946 a Direcção do Núcleo 
era constituída por Henrique Almeida de 

Eça (Presidente), Victor Hugo Pereira Mar-
tins (Secretário), Francisco Giraldes Caldei-
ra (Tesoureiro) e António Ferreira Gaio (Di-
rector Técnico).

Na Académica de Espinho o campis-
mo teve nas pessoas de António Ferreira 
Gaio e Mário Alberto da Rocha Neves dois 
dos grandes dinamizadores da secção, que 
já aparece referenciada no Relatório e Con-
tas da Direcção relativo à gerência de 1945. 
Os acampamentos realizavam-se em várias 
localidades com destaque para Ovar, Ria de 
Aveiro, Serém, Macieira e Sever do Vouga e 
nas margens do rio Caima.

CAMPISMO

“Fonte de saúde e alegria, magnifico regenerador do corpo e do 
espírito, cansados pela vida monótona e deprimente da cidade, cabe 
ao Campismo papel de relevo no renascimento da Alegria de Viver.”

In Boletim da Associação Académica de Espinho, n.º 1, 31 de Julho de 1947.

Bandeira, Vítor Hugo e António Gaio, acampamento 
no Lugar de Ponte de Pessegueiro, Sever do Vouga, 1945.

António Gaio e Mário Neves, acampamento em Macieira do Vouga, 1947.

Parque de Campismo de Espinho.



T endo por fim “educar” socialmente a sua 
massa associativa, os primeiros corpos 
gerentes da Associação Académica de 

Espinho, e à semelhança do que acontecia 
com outras associações académicas, orga-
nizaram ciclos de conferências e palestras 
de carácter literário, científico e pedagógi-
co, festas e bailes para os associados.

Em 1940, por vontade “férrea” de 
António Gomes dos Santos, seu primeiro 
regente, foi fundado o Orfeão da Associa-
ção Académica de Espinho, que realizou o 
primeiro espectáculo na festa de passagem 
de ano, na Pensão Demétrio. Foram solis-
tas da “Rapsódia Portuguesa” e dos “Sinos 
da Ermidinha” Napoleão Amorim e Améri-
co Morais. Imbuída de um espírito coimbrã, 
colaboraram na festa o compositor Abel Se-
queira, Joel Mascarenhas e José Craveiro, 
três dos mais altos valores da Associação 
Académica de Coimbra, que se exibiram em 
solos de acordeão, violino e viola.

Em 1947 foi realizada a reorganização 
do Orfeão criando-se uma direcção formada 
pelo Padre José Pereira da Costa, Presidente, 
Joaquim Cadinha, Vice-Presidente, Elísio de 
Sousa Baptista, secretário, Vítor Hugo Perei-
ra Martins, tesoureiro, António Ferreira Gaio, 
vogal e Mário Neves, director artístico. A ins-
crição estava reservada aos sócios, de am-
bos os sexos, gozando de todos os privilégios 
que os estatutos conferem e com a obriga-
ção de assistirem a todos os ensaios parciais 
ou gerais. O primeiro ensaio contou com a 
presença de mais de oitenta associados, nú-
mero que diminuiu nos ensaios seguintes, 
facto que levou Mário Neves a transformar 
o orfeão num grupo coral com aproximada-
mente quarenta coralistas. No final de 1948 
o relatório sobre a actividade do Orfeão apre-
sentado com a conta de gerência desse ano 
é muito negativo, acusando quatro elemen-
tos da direcção do Orfeão de “abandonarem 
pura e simplesmente, sem explicações, nem 
desculpas, o Orfeão à sua sorte.”

ACÇÃO SOCIAL E RECREATIVA

A secção cultural e artística da Associação 
Académica de Espinho esteve “adorme-
cida” até ao aparecimento do “Boletim 

da Associação Académica de Espinho” em 
31 de Julho de 1947, adoptando o nome de 
“Rumo”, a partir do n.º 16, de 31 de Outu-
bro de 1948. Foi, sem dúvida, um periódico 
que honrou o nome de uma associação aca-
démica, que se cria culta, crítica, moderna 
e aberta a novas formas de pensar e de 
dinamizar a cultura, e desempoeirada para 
uma época em que se vivia num autêntico 
obscurantismo cultural. 

A partir do “Rumo” foram surgindo no-
vas ideias como os cursos ou aulas de inicia-

ção cultural, a formação de uma biblioteca, 
a criação de um grupo cénico, e a realização 
de palestras. António Nunes das Neves foi 
um elemento muito activo na dinamização 
da secção cultural. Foi ele que apresentou 
o esboço das normas de funcionamento da 
biblioteca e do programa de actividades da 
secção. A aposta na leitura passava pela di-
vulgação no “Rumo” das 100 melhores obras 
da literatura universal e de muita poesia de 
autores consagrados. Aproveitando as qua-
lidades artísticas do estudante e poeta Flo-
rentino Goulart Nogueira foram organizados 
em 1948 os primeiros Jogos Florais da Asso-
ciação Académica de Espinho.

ACÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA

“Uma Associação Académica orientando a sua actividade de 
forma a só mostrar presença e vitalidade adentro do Desporto, 
esquecendo o seu objectivo – a Cultura – trairia o seu nome 
desprezando a finalidade que a distingue de outras agremiações.”

GAIO, António Ferreira, Relatório da Secção Cultural – Gerência de 1947/48, 1948.



ACÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA

n os anos 50 do século XX a ideia da fun-
dação de um cineclube em Espinho foi 
fruto do trabalho de um grupo de jo-

vens cinéfilos então ligados à secção cultural 
da Associação Académica de Espinho, entre 
os quais se encontrava António Gaio, que 
foi sempre um dos elementos mais activos 
dentro da secção cultural dos academistas. 
O mesmo se passou com a criação do Tea-
tro Popular de Espinho, ligado à Cooperativa 
Nascente desde 1976, cuja génese entronca 
no grupo cénico da Académica de Espinho.

A preocupação e o sentido de levar 
a Cultura a um maior número de pessoas 
está bem vincado nas palavras de Floren-
tino Goulart Nogueira, que escrevia na pri-
meira edição do “Boletim” na secção “Cultu-
ra – Ciências, Artes e Letras”, que a mesma 
se destinava “à cultura do povo. Não [era] 
só para os estudantes mas para todos os 
que queriam aprender. [Pretendia] iniciar os 
seus leitores na compreensão das Ciências 
e das Artes. [Dirigia-se] aos que não sabem 
e não aos sapientes.”



A primeira edição do Boletim da Associa-
ção Académica de Espinho ocorreu em 
31 de Julho de 1947, devido à acção 

de Higino Pires, o sócio fundador do jor-
nal e seu primeiro director. O editor era o 
Arquitecto Jerónimo Reis e a administração 
estava nas mãos de Armando Ribeiro, com 
redacção na rua 11 n.º 483. Foi compos-
to e impresso na Tipografia Progresso em 
Espinho. Oito páginas de boletim trabalha-
das por colaboradores como Eugénio Paiva 
Freixo, Elísio de Sousa F. Baptista, Floren-
tino Goulart Nogueira, Mário Duarte S. Ra-
mos, José Júlio de Matos Corte Real, Aní-
bal de Castro Lacerda e Vítor Hugo Pereira 
Martins. Manuel José de Carvalho Vaz era o 
autor dos desenhos e das gravuras.

O n.º 6, de 30 de Dezembro de 1947, 
anunciava a publicação de uma Separata 
Cultural do Boletim. Dezasseis páginas em 
formato 22x32 cm e incluía as secções de 
ficção em prosa, poesia, critica literária, es-
pectáculos, artes plásticas, ciências positi-
vas, história, filosofia, música, teatro entre 
outros assuntos. A separata designou-se de 
“Cultura” e a direcção continuou a cargo 

de Florentino Goulart Nogueira. Muitos dos 
textos tem a assinatura de Lopo Goulart No-
gueira. Foi, sem dúvida, uma novidade no 
tocante à imprensa concelhia. Estamos pe-
rante uma separata de enorme qualidade 
com um conjunto distinto de colaboradores, 
alguns deles nomes maiores do panorama 
da cultura portuguesa da época. No n.º 15, 
de 30 de Setembro de 1948, o jornal apare-
ce nas bancas com o título “RUMO – Bole-
tim da Associação Académica de Espinho”, 
com o editorial “Vitalidade”, escrito por Hi-
gino Pires, a explicar o seu novo título. A 
partir do n.º 30, de 31 de Outubro de 1950, 
aparece com director interino António Fer-
reira Gaio. O último número do qual temos 
conhecimento foi publicado em 28 de Feve-
reiro de 1955.

Foi um boletim pioneiro no que diz 
respeito à imprensa escrita da Vila de Es-
pinho e o seu êxito residiu, sobretudo, na 
equipa de jovens estudantes, “gente moça”, 
que via no prazer da escrita um meio eficaz 
de comunicar com a comunidade local em 
áreas tão distintas que ultrapassavam em 
muito a vida académica desportiva. 

RUMO – BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO 
ACADÉMICA DE ESPINHO 

“Lembrai-vos que um novo assinante, muitos assinantes novos, 
constituirão um sólido apoio moral para o labor desinteressado 
daqueles que trabalhando no RUMO, trabalham pela Académica e 
por ESPINHO.”

In Relatório das Actividades da Direcção da Associação Académica de Espinho, 1948.



N os “Anos da Fundação” consideramos 
Abel Santiago a figura desportiva de 
maior destaque da Associação Aca-

démica de Espinho. No hóquei em pa-
tins foi um jogador tecnicamente muito 
evoluído, que punha a sua inteligência e 
subtileza ao serviço da equipa. Foi várias 
vezes convocado para a Selecção do Por-
to e do Norte e o seu ecletismo desporti-

vo permitiu-lhe praticar várias modalida-
des com destaque para o futebol, hóquei 
em patins e em campo. Abel Santiago e 
o seu irmão Amparo Santiago, um dos 
sócios fundadores do clube e um gran-
de impulsionador da secção de hóquei 
em patins, são duas das maiores figuras 
e referências desportivas da história da 
Associação Académica de Espinho. 

OS IRMÃOS SANTIAGO

Abel Santiago

Abel Santiago
Abel e Amparo Santiago

A história dos “anos da fundação” não 
pode ser dissociada de uma das per-
sonalidades mais ímpares da vida da 

Associação Académica de Espinho: o Ar-
quitecto Jerónimo Reis. Não fez parte da 
lista dos fundadores da Associação mas 
representa, sem dúvida, o melhor da alma 
e do espírito de ser academista. Com a 
sua irreverência, bonomia e alegria con-
tagiante de estar na vida e no desporto, 

Jerónimo Reis integrou por várias vezes 
os corpos sociais do clube, foi chefe de 
secção e dirigente, presidente da Direc-
ção e praticou as modalidades de ténis 
de mesa, futebol, voleibol e hóquei em 
campo. No ténis de mesa fez parte da 
equipa que conquistou o primeiro título 
para a Académica. Em 1969 foi atribuído 
o seu nome ao pavilhão da Associação 
Académica de Espinho.

JERÓNIMO REIS
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