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A Associação Académica de Espinho celebra 75 anos de existência. 

 

Passaram três quartos de século desde 1938, ano em que um grupo de jovens 

estudantes com idades compreendidas entre os 14 e os 20 anos ergueu os alicerces 

desta exemplar coletividade. 

 

Não posso deixar, naturalmente, de fazer uma referência aos fundadores deste clube que 

hoje está de parabéns. 

 

Foram eles que criaram e elevaram bem alto o nome da Associação Académica de 

Espinho, cá e além-fronteiras, projetando-a, dando-lhe a reputação e o bom nome de 

que é muito justamente credora. 

 

Dou aqui alguns exemplos que merecem o nosso elogio, admiração e aplauso: Milton 

Pinho, Manuel Veríssimo, Napoleão Ferreira Amorim, Victor Hugo Pereira Martins e 

Virgínio Pereira, que hoje aqui se encontra nesta noite tão especial, ele que é o sócio 

número 1 da Associação Académica de Espinho. 

 

Uma marca desta coletividade, tão nobre e tão reconhecida no concelho e no mundo do 

desporto, tem sido a qualidade e a dedicação dos seus dirigentes, que através dos 

tempos ergueram com paixão e espírito associativo esta obra de que todos nos 

orgulhamos, não só os academistas, mas também todos os espinhenses. 

 

Não posso, nem quero deixar de publicamente de enaltecer esta disponibilidade e a sua 

dedicação ao serviço de uma instituição que tão relevantes serviços tem prestado à 

juventude de Espinho e ao Desporto em geral. 

 

 

Caras e caros academistas, 

 

A Associação Académica de Espinho tem uma identidade própria, um perfil que a 

distingue e singulariza. 

 

O clube conseguiu criar laços de afetividade que se transmitem ainda hoje de geração em 

geração na nossa comunidade. Para muitos de nós, as instalações da Associação 

Académica de Espinho continuam a ser a segunda casa dos nossos filhos e dos nossos 

netos. 

 

Esta é uma verdadeira “Escola” de formação humana e desportiva das nossas crianças, 

dos nossos jovens. São várias as modalidades que projetaram figuras de Espinho no 

panorama nacional e internacional. Atletas como Vladimiro Brandão e Victor Hugo no 

Hóquei em Patins, João Brenha e Miguel Maia no Voleibol, que tambem por ca passaram, 

Sílvia Saiote e Ana Simões na ginástica e trampolins e muitos, muitos outros que 

começaram e se desenvolveram na Associação Académica, mas que seria fastidioso 

nomear, e quica injusto por eventualmente omitirmos alguns desses vultos do desporto 

academista e português. 
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Estamos hoje a homenagear uma coletividade gerida com paixão e com exemplar rigor 

financeiro pelos atuais e por muitos outros anteriores dirigentes. De facto, só com muito 

rigor na gestão e amor ao clube é possível mantê-lo saudável, honrando compromissos 

com atletas, técnicos, fornecedores e funcionários a tempo e horas. Também neste 

aspeto a AAE é um exemplo para outras instituições desportivas da cidade e do concelho. 

 

O município a que presido tem pois a honra e o dever de reconhecer de forma concreta 

os méritos desta coletividade, por quem eu pessoalmente nutro um especial carinho 

como adepto e como espinhense. 

 

Durante este mandato aumentou substancialmente o apoio que a Câmara Municipal tem 

dado à Académica, apoio esse que tenho a certeza é bem empregue. Cada cêntimo é 

investido na formação desportiva e cívica dos nossos jovens. 

 

Como sabem a autarquia, na conjuntura atual não pode comprometer-se a subsidiar as 

coletividades desportivas, como em tempos passados. 

 

Mas tem feito e continuará a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para criar 

condições, remover obstáculos facilitar o caminho para o fomento e a prática do desporto 

na cidade e no concelho. 

 

Através de protocolos celebrados com esta e outras coletividades a Câmara Municipal 

tem estado disponível para garantir transportes, cedência de instalações, obras, isenções 

de taxas, logística e outro tipo de apoios. 

 

E assim vamos continuar! 

 

A Académica de Espinho tem um percurso de utilidade pública e de mérito desportivo que 

é um exemplo e um modelo para todos nós. 

 

Para além da conquista de vários títulos, nas mais diversas e emblemáticas modalidades 

desportivas com tradição em Espinho, a Associação Académica nunca deixou de assumir 

como principal razão de ser o desenvolvimento e a formação humana de gerações e 

gerações de jovens que acolheu ao longo destes anos. 

 

A história da Associação Académica de Espinho, ao longo de 75 anos, tem por isso 

páginas escritas com glória e prestígio para esta cidade. Para que estas continuem assim 

a ser escritas e na sequência de uma promessa feita no início do meu mandato, a 

Câmara Municipal de Espinho cumpriu um velho sonho da coletividade: a cedência do 

terreno para as instalações para a prática da modalidade de Hóquei em Campo, que será 

construído pela AAE  junto à Nave Polivalente. 

 

Deixo aqui e agora um apelo às federações, designadamente à Federação Portuguesa de 

Hóquei em Campo e a outras entidades oficiais que complementem o esforço da 

Associação Académica e o contributo da Câmara Municipal na concretização da obra. 

Ao Sr. Secretário de Estado do Desporto que hoje nos enobrece com a sua presença, 

deixo-lhe um pedido: para que utilize os seus ofícios, certamente bons, para interceder 

para este efeito junto das Federações Internacionais da modalidade. 
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Caras e caros amigos academistas, 

 

Quero ainda sublinhar aqui esta noite as diversas modalidades que fazem parte do ADN 

da Associação Académica de Espinho que engrandecem o seu bom nome e são 

embaixadoras da nossa cidade: o voleibol, o andebol, o hóquei em patins, o hóquei em 

campo, o badminton, a ginástica, entre muitas outras modalidades. 

 

Aos atletas e seccionistas aqui presentes segue daqui o meu abraço amigo e o desejo 

para que no futuro continuem a levar o nome deste clube bem longe, dignificando-o e 

prestigiando-o. 

 

Aos órgãos sociais da Associação Académica de Espinho, na pessoa do seu presidente da 

direção, Eduardo Aragão, aos dirigentes e a todos os que têm contribuído para o 

prestígio e a valorização da coletividade, o meu agradecimento em nome da Câmara 

Municipal de Espinho. 

 

Saúdo todos os grandes academistas que ergueram este projeto, fazendo-o assentar em 

bases sólidas, em valores desportivos e princípios humanos. 

 

Os meus parabéns por este sucesso. Em nome de todos os espinhenses, quero expressar 

a minha gratidão pela obra feita e pelo trabalho que todos os dias continuam a realizar. 

 

Muito obrigado. 

 

Bem hajam! 

 

Parabéns Académica! 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

 

 
(Joaquim José Pinto Moreira, Dr.) 


