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ANTÓNIO GAIO 
PERCURSOS DE UMA VIDA

A	 exposição	 biográfica	 Percursos de Uma Vida,	 retrata	 os	
momentos	mais	marcantes	da	vida	de	António	Gaio.	Imagens,	
textos	 e	 objectos,	 que	 dão	 a	 conhecer	 ao	 visitante	 a	
actividade	cultural	e	associativa	do	homenageado.	Fruto	de	
um	trabalho	de	investigação,	que	passou	por	uma	selecção	
de	 informação	 dispersa	 em	 documentação	 de	 diferente	
tipologia	 (jornais,	 livros,	 revistas,	 trabalhos	biográficos,	
fotografias,	 testemunhos	 orais),	 a	mostra	 complementa	 e	
reforça	o	conceito	que	presidiu	à	organização	da	homenagem	
a	António	Gaio,	funcionando	como	um	testemunho	físico	da	
preservação	da	história	de	vida	do	homenageado	e	da	memória	
colectiva	de	uma	comunidade	que	sente	e	que	sabe	reconhecer	
publicamente	o	valor	e	o	mérito	dos	seus	cidadãos.

Para	o	Museu	Municipal	de	Espinho	é	uma	honra	abrir	
a	 temporada	 anual	 de	 exposições	 temporárias	 com	 uma	
mostra	dedicada	a	uma	figura	que	nos	é	querida	e	a	quem	
muito	devemos	enquanto	homem	de	cultura,	dinamizador	
e	 apoiante	 de	 todas	 as	 actividades	 culturais	 que	 nos	
enriquecem	 e	 nos	 transformam	 como	 seres	 humanos	
ávidos	 de	 conhecimento	 e	 que	 nos	 potenciam	 como	
emissores	e	receptores	de	cultura.	

Um	bem-haja	ao	Sr.	António	Gaio!



Actividade Profissional

António Gaio bancário e industrial de panificação

Embora	 largamente	 dedicada	 às	 actividades	 de	 promoção	 cultural	 e	 associativa,	 essencialmente	 exercidas	 em	 regime	
desinteressado	e	de	participação	voluntária,	a	vida	de	António	Gaio	tem	também	uma	componente	estritamente	profissional,	de	
trabalho	remunerado.	Para	além	de	ter	sido	empregado	bancário	durante	35	anos,	sempre	esteve	ligado,	por	tradição	familiar,	
à	indústria	da	panificação,	continuando	a	ter	hoje	uma	posição	de	sócio	minoritário	na	Aipal	–	Agrupamento	Industrial	de	
Panificação	de	Espinho.

Conforme	uma	fotografia	dos	seus	15	anos	bem	atesta	e	na	qual	surge	ao	lado	do	pai,	em	ambiente	de	trabalho	na	velha	
padaria	da	Rua	14	entretanto	desactivada,	os	seus	 tempos	de	 jovem	foram	também	passados	a	ajudar	na	 tarefa	 familiar	de	
amassar	e	cozer	muita	da	boroa	de	milho	que	então	se	comia	em	Espinho.	E	foi	mais	tarde,	já	na	década	de	1970,	que	os	diversos	
industriais	de	panificação	da	cidade	decidiram	criar	uma	sociedade,	a	Aipal,	de	que	viria	a	ser	sócio-gerente	durante	vários	
anos,	e	a	que	hoje	se	encontra	ainda	ligado.



Amizades de uma Vida

Jerónimo Reis (arquitecto, 1917 - 1984) 
Uma figura excepcional e um enorme academista

O	Jerónimo	foi	um	grande	companheiro	de	actividades	e	um	
grande	amigo,	daqueles	que	marcam	uma	vida.	Era	uma	figura	
excepcional,	de	uma	dedicação	extraordinária	à	sua	causa	maior,	
que	era	a	Académica	de	Espinho.	Ele	era	o	homem	do	hóquei	em	
campo	e	eu	estava	mais	ligado	ao	voleibol,	mas	estávamos	sempre	
em	contacto.	Quando	eu	entrei	para	a	Académica,	em	1948,	ele	já	
lá	estava	e	colaborámos	estreitamente	ao	longo	de	muitos	anos,	
incluindo	a	concretização	da	construção	do	pavilhão	desportivo	
que	depois	viria	a	ter	o	nome	dele.	Cheguei	a	fazer	parte	de	uma	
direcção	do	Sporting	de	Espinho	que	ele	também	integrou.	Era	
uma	 pessoa	 de	 uma	 grande	 generosidade	 e	 de	 uma	 completa	
disponibilidade	para	a	Académica.	Acredito	que	sem	ele	o	clube	
não	teria	subsistido.

Joaquim Moreira da Costa (médico, 1926 - 2000) 
Companheiros de escola e de vida

Fomos	companheiros	de	escola,	no	Colégio	S.	Luís,	e	fizemos	
ambos	parte	da	Juventude	Escolar	Católica.	Fui	eu	que	o	levei	para	
a	Académica	e	colaborámos	em	várias	actividades,	por	exemplo	na	
secção	cultural.	Mais	tarde,	ele	foi	também	um	dos	fundadores	do	
Cineclube	de	Espinho,	que	poucos	anos	durou,	por	imposição	das	
autoridades	de	então.	Mantivemos	uma	amizade	por	toda	a	vida,	
mesmo	depois	de	ele	já	não	estar	directamente	ligado	à	Académica.	
Um	grande	cidadão	e	um	notável	cirurgião.	

Amizades de uma vida

Durante	todos	estes	anos	da	minha	actividade,	tive	a	felicidade	de	conhecer	e	trabalhar	de	perto	com	muitos	espinhenses	
e	não	só	nas	várias	colectividades	e	áreas	de	intervenção	em	que	me	empenhei.	Recordo	muitos	deles	e	deixo	aqui	a	memória	
de	alguns,	certamente	de	uma	forma	demasiado	breve	e	incapaz	de	traduzir	o	muito	que	eles	fizeram	e	me	ajudaram	a	fazer.

António Gaio, Janeiro de 2012

António	Gaio	(ao	centro	com	um	cartão)	e		Jerónimo	Reis	à	sua	direita

António	Gaio	e	o	Dr.	Moreira	
da	 Costa	 (óculos	 escuros)



Amizades de uma Vida

Amadeu Morais  (advogado, 1920 - 1987)  
Vivências na Académica e na “Defesa”

O	Dr.	Amadeu	Morais	 foi	um	dos	 fundadores	e	directores	
da	 Académica	 e	 recordo	 a	 acção	 dele	 na	 secção	 cultural,	 com	
importantes	iniciativas,	por	exemplo	um	colóquio	com	o	Dr.	Sá	
Carneiro,	isto	antes	do	25	de	Abril.	Mais	tarde,	ele	viria	a	convidar-
me	 para	 colaborar	 com	 ele	 como	 director	 do	 jornal	Defesa	 de	
Espinho,	certamente	por	estar	a	par	do	meu	gosto	por	jornais	e	
por	conhecer	o	meu	trabalho	no	jornal	Rumo,	da	Académica.	Foi	
uma	fase	de	grande	desenvolvimento	da	“Defesa”,	em	que	tive	o	
gosto	de	trabalhar	com	uma	figura	como	o	Dr	Amadeu	Morais.

Mário Neves (director da Academia de Música de 
Espinho, 1918 - 1995)

Uma amizade campista

Quando	eu	era	novo,	tinha	a	mania	do	campismo	e	sabia	que	o	
Mário	Neves	também	gostava	de	acampar,	por	isso	em	certa	altura	
falei-lhe	 em	criarmos	uma	 secção	de	 campismo	na	Académica.	
E	 assim	 fizemos,	 o	 que	 nos	 levou	 depois	 a	 organizar	 alguns	
acampamentos,	 em	que	 também	participavam	outros	 jovens	de	
Espinho,	só	rapazes,	porque	na	época	outra	coisa	não	era	possível.	
O	Mário	Neves	era	muito	brincalhão,	sempre	bem-disposto,	mas	
um	bocado	desorganizado,	o	que	se	notava	em	algumas	falhas	no	
funcionamento	dos	acampamentos.	De	uma	vez	esqueceu-se	de	
levar	umas	conservas	de	que	tinha	ficado	encarregado	e	a	nossa	
sorte	 foi	que	um	moleiro	que	vendia	 farinha	ao	meu	pai	 e	que	
morava	lá	perto	nos	socorreu	com	um	valente	assado	de	cabrito,	
pelo	que	ainda	ficamos	a	ganhar	com	o	esquecimento	do	Mário.

Reinaldo Costa (arquitecto, 1917 – 1925) 
Do cineclube até à Câmara

O	 arquitecto	 Reinaldo	 foi	 o	 principal	 dinamizador	 do	
Cineclube	de	Espinho,	isto	em	meados	dos	anos	1950,	por	já	ter	
alguma	 ligação	 ao	 cinema	 através	 do	Cineclube	 do	Porto.	 Foi	
ele	que	me	desafiou	e	a	mais	uns	quantos	(o	Alberto	Camacho,	
o	“Mimo”,	o	José	Nunes	Correia,	o	Hernâni	Barrosa,	o	Alberto	
Batista	Soares	e	outros)	a	criar	o	cineclube,	de	que	foi	o	presidente	
da	direcção.	 Já	depois	do	25	de	Abril,	viemos	a	encontrar-nos	
na	Comissão	Administrativa	da	Câmara,	de	que	ambos	fizemos	
parte.	 Era	 uma	 pessoa	muito	 culta,	 com	muito	 interesse	 pelo	
cinema	e	pelas	artes,	e	também	muito	activo	politicamente.	

Reinaldo	Costa

António	Gaio	e		Mário	Neves	acampados	nas	margens	do	Caima

António	Gaio	(segundo	a	contar	da	direita)	e	Amadeu	Morais	à	sua	direita



Amizades de uma Vida

Hernâni Barrosa – (engenheiro, 1924 - 2009)
Um convívio de décadas

Trabalhámos	 juntos	 em	diversas	 áreas	 ao	 longo	de	muitos	
anos,	 desde	 a	 Académica	 ao	 Cineclube,	 até	 à	 Nascente	 e	 ao	
Cinanima.	Na	Académica,	fizemos	ambos	parte	do	jornal	Rumo	
e	da	secção	cultural,	e	foi	essa	experiência	que	nos	levou	até	ao	
cineclube	de	Espinho.	Com	o	25	de	Abril	voltamos	a	encontrar-
nos	na	fundação	da	Cooperativa	Nascente	e	depois	no	Cinanima,	
onde	a	colaboração	dele	foi	marcante	e	se	prolongou	por	muitos	
anos.	Era	um	grande	amigo,	muito	sereno,	mas	com	tiradas	muito	
divertidas.

Augusto Mota (empresário, 1928 - 2010)
Uma pessoa de cultura e amizade

O	 Augusto	 Mota	 não	 era	 de	 Espinho	 mas	 veio	 para	 cá	
trabalhar	e	veio	a	 fazer	parte	da	 secção	cultural	da	Académica,	
onde	o	conheci.	Depois,	estivemos	juntos	na	Defesa	de	Espinho	
e	 foi	daí	que	saímos	para	 fundar	a	Cooperativa	Nascente,	onde	
foi	 presidente	 da	 Assembleia	 Geral	 durante	 mais	 de	 20	 anos.	
Colaborou	também	no	jornal	Maré	Viva.	Julgo	que	poucos	sabem	
que	ele	chegou	a	criar	um	pequeno	estúdio	de	cinema	aqui	em	
Espinho,	 juntamente	 com	o	Mário	Ramos,	mas	 só	 fizeram	um	
filme,	precisamente	sobre	Espinho.	Era	uma	pessoa	muito	culta	
e	com	uma	grande	capacidade	de	expressão,	com	quem	trabalhei	
de	perto	durante	muitos	anos.

			
Artur Bártolo (proprietário, 1918 - 2006)

De emigrante a presidente

A	 minha	 relação	 com	 o	 Artur	 Bártolo	 estreitou-se	 mais	
depois	de	ele	regressar	da	Venezuela,	onde	esteve	emigrado	até	aos	
anos	1950,	e	de	onde	enviava	algumas	colaborações	para	o	jornal	
Rumo.	Já	depois	do	seu	regresso,	foi	ele	que	financiou	a	compra	
da	máquina	de	projectar	para	o	cineclube.	Estava	muito	ligado	aos	
círculos	da	oposição	a	Salazar	e	por	isso	foi	preso	diversas	vezes.	
Quando	 se	 deu	 o	 25	 de	Abril,	 contactou	 comigo	 para	 eu	 fazer	
parte	da	Comissão	Administrativa	da	Câmara	com	ele	e	outros	
espinhenses.	Pouco	depois,	foi	eleito	presidente	da	Câmara.	Era	
uma	pessoa	com	excepcionais	qualidades	de	 trabalho,	 estudava	
muito	bem	os	assuntos	sobre	os	quais	tinha	de	tomar	decisões. António	Gaio	e		Artur	Bártolo

António	Gaio	e	Augusto	Mota

António	Gaio	e	Hernâni	Barrosa



Amizades de uma Vida

Alves Costa (despachante de alfândega, 1910-1988) 
Cumplicidades cinéfilas

Conheci	o	Alves	Costa	através	do	cineclube	de	Espinho,	pois	ele	
veio	cá	representar	o	cineclube	do	Porto,	de	que	fazia	parte,	quando	
realizamos	a	nossa	primeira	sessão	de	cinema.		Muitos	anos	depois,	
quando	abracei	o	projecto	do	Cinanima,	contactei-o	para	lhe	pedir	
colaboração	e	ele	prontificou-se.	Deu	uma	grande	ajuda	ao	festival	
nos	primeiros	anos,	facilitando	o	contacto	com	alguns	realizadores	e	
a	angariação	de	filmes.	Tinha	uma	forte	ligação	ao	cinema	e	manteve-
se	próximo	do	Cinanima	até	à	sua	morte.

Gaston Roch (professor universitário, m.1999)
Um amigo do Cinanima

Durante	mais	de	vinte	anos,	quando	chegava	Novembro,	já	
sabíamos	no	Cinanima	que	o	Gaston	Roch	se	ia	meter	à	estrada	
para	fazer	todo	o	percurso	da	Bélgica	até	Espinho,	na	companhia	da	
sua	esposa	Madeleine.	Foi	assim,	ano	após	ano,	que	este	professor	
universitário	 de	 cinema	 de	 animação	 ajudou	 a	 fazer	 crescer	 o	
Cinanima,	que	acompanhou	 sempre,	desde	o	 início	 e	 até	 à	 sua	
morte.	Foi	o	grande	responsável	pela	implantação	dos	workshops	
sobre	cinema	de	animação,	que	foram	um	elemento	essencial	em	
muitas	edições	do	Cinanima,	e	com	isso	deu	um	forte	contributo	
para	o	desenvolvimento	do	cinema	de	animação	em	Portugal.	Era	
um	apaixonado	da	feira	de	Espinho	e	a	comprovar	 isso	mesmo	
foram	exibidas	no	Cinanima	deste	ano	uma	série	de	fotografias	da	
feira	e	de	outros	aspectos	de	Espinho	feitas	por	ele	e	que	a	esposa	
nos	fez	chegar.	

Nuno Barbosa (professor, 1950 - 2003)
Companheiros de trabalho e de alegria

O	Nuno	Barbosa	fez	parte	de	um	significativo	grupo	de	gente	
jovem	com	quem	a	certa	altura	passei	a	contactar	regularmente,	nos	
princípios	dos	anos	70,	que	foram	por	mim	levados	para	o	jornal	
Defesa	de	Espinho	e	que	uns	anos	depois	integraram	o	grupo	que	
criou	a	Cooperativa	Nascente	e	o	jornal	Maré	Viva.	Ele	colaborou	
desde	o	início	no	Maré	Viva	e	mais	tarde	veio	a	ser	director	do	
jornal.	Era	filho	de	outro	espinhense	que	conheci	bem	por	causa	das	
minhas	colaborações	nos	jornais	locais,	o	Alberto	Barbosa	(Beka),	
que	nos	oferecia	as	suas	apreciadas	“gazetilhas”	para	publicação.	
O	Nuno	era	uma	pessoa	com	muito	humor,	sempre	pronto	para	
uma	brincadeira.	Felizmente,	muitos	destes	amigos	que	conheci	e	
com	quem	trabalhei	durante	a	minha	vida	eram	pessoas	de	grande	
vitalidade	e	alegria,	o	que	transmitia	muito	prazer	e	satisfação	ao	
trabalho	de	intervenção	que	todos	procurávamos	fazer.

António	Gaio	e		Gaston	Roch

Henrique	Alves	Costa

Nuno	Barbosa



Associação Académica de Espinho

Associação Académica de Espinho

Fundada	em	1938	a	Associação	Académica	de	Espinho	foi	uma	escola	de	vida	para	António	Gaio.	Para	além	de	membro	da	
direcção	do	clube	em	vários	mandatos,	o	primeiro	dos	quais	em	1945,	desenvolveu	uma	intensa	actividade	em	várias	secções	com	
destaque	para	o	campismo,	voleibol	e	secção	cultural.	Foi	um	elemento	activo,	em	parceria	com	o	Arquitecto	Jerónimo	Reis,	em	todo	
o	processo	que	culminou	com	a	construção	do	actual	pavilhão.	Nada	melhor	do	que	as	suas	palavras	para	entendermos	o	verdadeiro	
espírito	academista.

…Na	Académica	de	Espinho	(AAE)	estive	à	frente	da	secção	de	Voleibol,	ainda	joguei	qualquer	coisita.	Também	cheguei	a	
experimentar	o	andebol	de	11,	mas	não	tinha	jeito	nenhum.	E	depois	fundei	com	o	Mário	Neves	a	secção	de	Campismo	da	AAE,	de	
que	éramos	os	dois	grandes	entusiastas.	Fizemos	uns	belos	acampamentos!	Um	dos	primeiros,	na	ria	de	Aveiro,	ficou-me	gravado,	
pois	ver	o	 sol	a	nascer	por	cima	da	ria	e	olhar	para	aquela	água	 tingida	de	vermelho,	quase	como	sangue,	era	um	espectáculo	
impressionante...	

…Apesar	de,	nos	inícios,	ter	tido	ligações	às	áreas	desportivas,	é	verdade	que	desde	cedo	me	dediquei	à	área	cultural.	Sempre	
gostei	disso.	Lembro-me	que	organizámos	conferências,	na	altura	em	que	foi	presidente	o	Dr.	Amadeu	Morais	trouxe-se	cá	o	Sá	
Carneiro,	pessoas	da	política,	também	o	Alves	Teixeira,	director	do	“Norte	Desportivo”...	

...Mas	a	Académica	nasceu	à	volta	de	uma	mesa	de	pingue-pongue	e	desse	desporto.	Havia	uma	casa,	ali	ao	pé	de	onde	é	agora	
o	casino,	chamada	Rainha	Santa,	que	tinha	um	salão	com	uma	mesa	de	pingue-pongue	onde	a	malta	nova	se	juntava	para	jogar.	E	
foi	aí	que	nasceu	o	clube.	Depois,	fomos	parar	às	instalações	do	Grémio	do	Comércio,	mais	tarde	fomos	corridos	e	passámos	a	fazer	
as	nossas	reuniões	na	cave	do	velho	Café	Costa	Verde.	Era	um	espaço	muito	pequeno,	cheio	de	garrafas	de	um	lado	e	de	outro.	E	
quase	tudo	fumava	lá	dentro,	às	vezes	nem	se	conseguia	ver	as	caras	uns	dos	outros…	Depois,	durante	anos	fui	eu	o	homem	a	quem	
coube	arranjar	sede	para	a	Académica.	Comecei	por	arranjar	uma	casa	na	Avenida	8,	já	demolida,	a	seguir	fomos	para	a	cave	do	Café	
Cristal,	mais	tarde	mudámos	para	o	1º	andar	da	sede	dos	Bombeiros	Espinhenses	(foi	a	melhor	sede	de	todas),	depois	para	aquela	
casa	partida	ao	meio	na	esquina	da	rua	21	com	a	8,	e	de	lá	é	que	fomos,	enfim,	para	os	altos	do	edifício	do	Nosso	Café,	onde	a	sede	
esteve	muitos	anos.	Nesta	última	mudança,	foi	determinante	a	ajuda	do	Higino	Mendes,	que	esteve	muitos	anos	na	direcção	da	AAE.

Dirigentes	da	AAE.	António	Gaio,	segundo	a	contar	da	esquerda

Secção	de	Campismo	da	AAE.	Acampamento,	anos	40Secção	de	Campismo	da	AAE.	Acampamento	em	Macieira	de	Cambra,	1947



Associação Académica de Espinho

António Gaio e a Associação Académica de Espinho

	A	Associação	Académica	de	Espinho	(A.A.E.)	pode	orgulhar-se	de	ter	sido	durante	muitos	anos	uma	“universidade”	de	
formação	de	dirigentes,	dali	saíram	pessoas	que	vieram	a	integrar	direcções	das	mais	diversas	colectividades	da	nossa	terra	e	
mesmo	de	vários	pontos	do	país.	Nessa	“universidade”,	para	além	de	muitos	outros,	sobressaiu	o	“catedrático”	António	Gaio.	
Deste	pode	dizer-se	que	se	aprende	sempre	com	ele,	até	na	mais	informal	das	conversas.	Na	A.A.E.	desempenhou	até	há	bem	
pouco	tempo	e	durante	muitos	anos	vários	cargos	directivos	culminando	com	o	de	Presidente	da	Assembleia	Geral.	O	nosso	
clube	sempre	teve	nos	seus	quadros	directivos	jovens	com	18	e	pouco	mais	anos	sob	orientação	dos	mais	velhos,	dos	quais	o	
António	Gaio	sempre	se	evidenciou	pelas	suas	qualidades	formativas	e	pedagógicas.

	Nunca	se	evidenciou	na	prática	desportiva,	tanto	no	voleibol	como	no	hóquei	em	campo,	já	o	mesmo	não	se	pode	dizer	na	
área	cultural	onde	pontificou.	Ajudou	a	incutir	uma	filosofia	muito	própria	no	clube	na	qual	a	formação	do	ser	humano	como	
um	todo	se	sobrepõe	a	qualquer	vitória	passageira	ou	a	qualquer	custo.

	Confesso	que	sinto	muitas	saudades	das	cabritadas	regadas	a	bom	tinto	na	sua	padaria	da	rua	14.	Agora,	infelizmente	só	
bebe	Coca-Cola.	Obrigado	por	tudo	Gaio,	foi	e	será	sempre	um	prazer	para	mim	conviver	consigo.

Álvaro	Rocha
Presidente	da	Assembleia	Geral	da	A.A.E.

Colocação	da	1.ª	pedra	na	construção	do	pavilhão	Arq.	Jerónimo	ReisAcadémica	de	Espinho	-	Equipa	de	Volei.	Chefe	de	Secção,	Anos	40

Académica	de	Espinho	-	Equipa	de	Volei,	1955



Rumo

RUMO – Boletim da Associação Académica de Espinho

A	primeira	edição	do	Boletim	da	Associação	Académica	de	Espinho	ocorreu	em	31	de	 Julho	de	1947.	Tinha	como	
director	Higino	Augusto	Pires	e	como	editor	o	Arquitecto	Jerónimo	Reis.	A	administração	estava	nas	mãos	de	Armando	
Ribeiro,	com	redacção	na	rua	11,	n.º	483.	Era	composto	e	impresso	na	Tipografia	Progresso	em	Espinho.	Oito	páginas	de	
boletim	trabalhadas	por	colaboradores	como	Eugénio	Paiva	Freixo,	Elísio	de	Sousa	F.	Baptista,	Florentino	Goulart	Nogueira,	
Mário	Duarte	S.	Ramos,	José	Júlio	de	Matos	Corte	Real,	Aníbal	de	Castro	Lacerda	e	Vítor	Hugo	Pereira	Martins.	Manuel	José	
de	Carvalho	Vaz	era	o	autor	dos	desenhos	e	das	gravuras.

Em	Janeiro	de	1948	passou	a	ser	publicada	uma	Separata	Cultural	do	Boletim.	Dezasseis	páginas	em	formato	22x32	
cm	e	incluía	as	secções	de	ficção	em	prosa,	poesia,	critica	literária,	espectáculos,	artes	plásticas,	ciências	positivas,	história,	
filosofia,	música,	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	Nogueira.	Foi,	sem	dúvida,	uma	novidade	no	tocante	
à	 imprensa	concelhia.	Estamos	perante	uma	separata	de	enorme	qualidade	com	um	conjunto	distinto	de	colaboradores,	
alguns	deles	nomes	maiores	do	panorama	da	cultura	portuguesa	da	época.	

Foi	um	boletim	pioneiro	no	que	diz	respeito	à	imprensa	escrita	no	concelho	de	Espinho	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.

Dos	muitos	artigos	que	percorrem	quase	todos	os	números,	destacamos	“A	Voz	dos	Terríveis”,	coluna	que	analisava	à	
lupa	tudo	aquilo	que	de	uma	forma	menos	correcta	perpassava	pela	sociedade	espinhense.	Nesse	sentido,	o	jornal	procurava	
nas	suas	colunas	“agitar	problemas	tendentes	a	levantar	a	voz	pública	dos	espinhenses.”

António	Gaio	integrou	a	equipa	do	“Boletim”	como	redactor,	na	edição	n.º	2,	de	31	de	Agosto	de	1947,	ao	lado	de	Elísio	
de	Sousa	Ferreira	Baptista	e	posteriormente	de	Carlos	P.	Morais.	No	n.º	16,	de	31	de	Outubro	de	1948,	o	jornal	aparece	nas	
bancas	com	o	título	de	“RUMO	–	Boletim	da	Associação	Académica	de	Espinho”,	continuando	António	Gaio	como	redactor.	
No	n.º	20,	de	28	de	Fevereiro	de	1949,	aparece	como	redactor	principal	e	posteriormente	como	director	interino	e	director.

“A	singela	obra	que	é	o	“Boletim”,	assenta	num	princípio	idealista	que	nos	domina	e	serve	de	rumo,	razão	imperiosa	
que	 justifica	não	só	a	pureza	de	 intenções,	 como	reflecte	 também	a	nossa	 impaciência,	o	que,	 sem	dúvida,	 irá	 fomentar	
novas	iniciativas.	Dentro	deste	lema,	vamos	tentar	dar	maior	amplitude	à	expansão	externa	do	nosso	boletim,	para	o	que	
escolhemos	adoptar	para	publicação	o	título	de	“Rumo”.

Gino Serpi – O nosso “RUMO”. In “Boletim da Associação Académica de Espinho”, n.º 14, 31 de Agosto de 1948.



Rumo

RUMO, um jornal de qualidade

O	“Rumo”	–	Boletim	da	Associação	Académica	de	Espinho,	foi	fundado	em	1947	e	manteve-se	em	publicação	regular	até	
1953,	com	edições	mensais,	tendo	sido	publicados	um	total	de	58(?)	números.	O	seu	fundador	e	primeiro	director	foi	Higino	
Pires,	que	passou	o	cargo	a	António	Gaio,	que	já	era	colaborador	do	jornal,	em	1950.	Consultando	as	várias	edições,	percebe-
se	que	o	jornal	era	um	produto	de	surpreendente	qualidade,	fruto	do	empenho	e	da	competência	literária	e	cultural	de	um	
punhado	de	espinhenses	e	academistas,	alguns	deles	estudantes	universitários,	de	que	se	podem	citar	nomes	como	Higino	
Pires,	Florentino	Goulart	Nogueira,	Aníbal	Lacerda,	José	Corte	Real	(Pepe),	Manuel	José	Carvalho	Vaz,	Carlos	Pinheiro	de	
Moraes,	Joaquim	Moreira	da	Costa	Júnior,	Alberto	Barbosa	(Beka)	e	Joaquim	Pinheiro	de	Moraes	(Kim),	entre	outros.	

O	 “Rumo”	 abordava	 diversos	 aspectos	 da	 vida	 social	 e	 política	 de	 Espinho	 e	 destacava-se	 pelos	 textos	 de	 cariz	
marcadamente	cultural.	António	Gaio	assinou	 textos	 em	grande	parte	dos	números,	 salientando-se	a	 série	de	pequenos	
estudos	sob	o	título	genérico	de	“Miniaturas”	em	que	apresenta	pintores,	músicos,	escritores	ou	filósofos	como	Van	Gogh,	
Chopin,	Melville	e	Santo	Agostinho,	e	que	assinou	com	o	pseudónimo	de	Nuno	Rangel.	Como	director	e	responsável	do	
jornal,	foi	chamado	a	prestar	declarações	na	PIDE,	a	polícia	política	do	regime	de	Salazar,	a	propósito	do	seu	conteúdo.



Galeria dos Figurões

António	Gaio

A Galeria dos Figurões

Nos	primeiros	anos	da	década	de	1950,	o	jornal	“Rumo”	
foi	 muito	 enriquecido	 com	 a	 publicação	 de	 um	 conjunto	
de	 caricaturas	 sob	 o	 título	 geral	 de	 “Galeria	 dos	 Figurões”,	
publicadas	em	diversas	edições	do	jornal	e	que	deram	brado	nos	
meios	da	Académica	de	Espinho	de	então.	E	não	era	caso	para	
menos,	pois	que	se	tratava	de	criações	muito	bem	conseguidas,	
cheias	de	humor	e	 sensibilidade	para	a	caricatura,	ainda	por	
cima	retratando	figuras	de	todos	conhecidas.

O	autor	da	iniciativa	e	criador	desta	galeria	de	verdadeiros	
símbolos	 academistas	 foi	 um	 dos	 nomes	 maiores	 entre	 os	
colaboradores	 do	 jornal	 e	 dinamizadores	 da	 Académica	
daquela	época,	Manuel	José	Carvalho	Vaz,	que	escolheu	para	
“vítimas”	preferenciais	da	sua	inspiração	um	leque	de	directores	
e	 responsáveis	do	clube	que	 incluíram	Jerónimo	Reis,	Mário	
Neves,	 Joaquim	 Pinheiro	 de	 Morais,	 Higino	 Pires	 e,	 claro,	
António	Gaio.

O	 espírito	 brincalhão	 e	 o	 traço	 característico	 deste	
caricaturista	amador,	por	vezes	ajudado	na	tarefa	por	Silvério	
Vaz,	 seu	 pai,	 eram	 completados	 pelos	 versos	 inspirados	
de	 Carlos	 de	 Morais,	 que	 sublinhava	 a	 grosso	 algumas	
características	mais	risíveis	daqueles	“figurões”.	No	conjunto,	
resultou	um	produto	muito	inspirado	e	cheio	de	humor	que	
ainda	hoje	nos	faz	rir	e	admirar	à	distância	de	décadas	tanto	
o	caricaturista	como	os	caricaturados.	



Abel	de	Oliveira Alberto	Barbosa	Brandão Amparo	Santiago

Carlos	Xábregas Francisco	Caldeira Higino	Pires

Galeria dos Figurões



Jerónimo	Reis Joaquim	Pinheiro	de	Morais Joaquim	Pinheiro	de	Morais

Manuel	Alberto	Baptista Manuel	Alberto	Baptista Mário	Neves

Galeria dos Figurões



Cineclube de Espinho

O Cineclube de Espinho

	A	origem	dos	cineclubes	em	Portugal	remonta	à	segunda	metade	da	década	de	40	do	séc.	XX.	O	pós-guerra	abriu	
caminho	à	expansão	económica	e	social	e	permitiu	ao	grande	público	o	acesso	ao	cinema	e	à	cultura	cinematográfica,	na	
qual	os	cineclubes	portugueses	irão	desempenhar	um	papel	pioneiro	à	semelhança	do	que	se	passava	na	grande	maioria	
dos	cineclubes	europeus.	A	programação	dos	clubes	de	cinema	incluía,	na	sua	maioria,	filmes	europeus,	especialmente	a	
filmografia	francesa,	inglesa	e	o	neorrealismo	italiano,	e	filmes	americanos.

O	Cineclube	de	Espinho	nasceu	fruto	da	ideia	e	do	trabalho	de	um	grupo	de	jovens	cinéfilos	então	ligados	à	secção	
cultural	da	Associação	Académica	de	Espinho,	entre	os	quais	se	encontrava	António	Gaio.	O	arquitecto	Reinaldo	Costa	
ocupava	o	cargo	de	director	e	presidente	do	cineclube,	assumindo	António	Gaio	o	 lugar	de	vice-presidente.	A	primeira	
sessão	realizou-se	em	23	de	Maio	de	1956	com	a	exibição	do	filme	“Carnet	de	Baile”	(1937)	do	realizador	Julien	Duvivier.	A	
película	tinha	a	classificação	para	maiores	de	13	anos	e	a	sessão	contou	com	a	presença	do	crítico	de	cinema	Alves	Costa.

O	antigo	Cine-Teatro	S.	Pedro	foi	a	grande	casa	do	cineclube	de	Espinho	e	as	sessões	infantis	realizadas	na	sede	do	
Sporting	Clube	de	Espinho,	aos	Sábados	à	tarde	ou	aos	Domingos	de	manhã,	contavam	com	muitas	crianças	e	jovens	que,	
dessa	forma,	aprendiam	a	ver	e	a	gostar	de	cinema.

As	sessões	regulares	mantiveram-se	até	ao	final	do	ano	de	1959,	altura	em	que	foi	instaurado	um	inquérito	ao	Cineclube	
de	Espinho	pelo	Secretariado	Nacional	da	Informação,	Cultura	Popular	e	Turismo,	à	época	dirigido	por	um	espinhense,	César	
Moreira	Baptista,	acto	que	terminou	com	a	deposição	dos	corpos	gerentes	e	a	nomeação	de	uma	Comissão	Administrativa	
composta	por	elementos	locais	ligados	à	União	Nacional	e	à	própria	PIDE.	Foi	o	fim	do	Cineclube	de	Espinho!

Para	 a	posteridade	ficaram	os	 cadernos	das	 sessões	que	 eram	entregues	 aos	 associados,	documentos	preciosos	que	
António	Gaio	encadernou	em	dois	volumes	e	que	nos	ensinam	a	compreender	as	correntes	cinematográficas	e	toda	a	gramática	
ligada	à	Sétima	Arte.



Sporting Clube de Espinho

Da Académica para o Espinho

Na	sua	longa	carreira	de	dirigente	associativo,	António	Gaio	conta	também	com	um	mandato	como	dirigente	do	Sporting	
Clube	de	Espinho	(SCE),	em	1957,	como	secretário	da	direcção,	ele	que	é	actualmente	o	sócio	nº	7	do	clube.	Curiosamente,	
participou	numa	direcção	presidida	pelo	arquiteto	Jerónimo	Reis,	pessoa	com	quem	trabalhava	já	intensamente	na	Académica	
de	Espinho,	e	da	qual	fez	igualmente	parte	Fernando	Meneses,	outro	academista	muito	próximo	de	Gaio.	Esta	“migração”	de	
dirigentes	da	Académica	para	a	direcção	do	outro	clube	local	parece	ter	ficado	a	dever-se	ao	facto	de	o	Sporting	de	Espinho	
atravessar	então	um	período	de	algumas	dificuldades	de	gestão.

Como	é	de	imaginar,	esta	situação	não	terá	sido	do	agrado	de	todos	os	responsáveis	e	adeptos	do	SCE,	acabando	por	ser	
apenas	transitória,	e	a	presença	de	Gaio	nos	corpos	gerentes	do	clube	não	teve	continuidade.	Mesmo	assim,	a	sua	actividade	
ficou	assinalada	pelo	lançamento	de	um	boletim	informativo	para	os	associados,	de	que	foram	publicados	diversos	números,	
e	que	tinha	como	principal	objectivo	aproximá-los	mais	do	clube.

Razões	bastantes	para	que	a	actual	presidente	da	Assembleia	geral	do	SCE,	Graça	Guedes,	possa	afirmar	em	depoimento	
sobre	o	papel	de	António	Gaio:	“Na	História	da	nossa	terra	e,	especificamente,	na	do	quase	centenário	Sporting	Clube	de	
Espinho,	António	Gaio,	um	dos	sócios	mais	antigos,	teve	um	papel	marcante	quando	Director	nos	finais	dos	anos	cinquenta,	
com	um	papel	pioneiro	no	alastramento	dos	valores	do	Desporto	a	um	quadro	bem	mais	lato	e	abrangente	na	formação	do	
Homem	e	a	vigorarem	ao	longo	da	vida	dos	seus	atletas”.

c

Jogo	de	futebol	entre	directores	e	atletas	do	Sporting	de	Espinho	e	da	Académica,	em	1969,	no	velho	campo	da	Corfi



Boletim “Vigor”

VIGOR – BOLETIM PUBLICITÁRIO DE “A VIGOROSA”

Fundada	em	24	de	Março	de	1947	por	Domingos	Soares	Pereira,	a	unidade	industrial	A Vigorosa	foi	uma	das	principais	
e	mais	importantes	indústrias	portuguesas	no	fabrico	de	louças	de	alumínio.	O	jornal	Vigor	idealizado	e	produzido	na	íntegra	
por	António	Gaio	 surgiu	 em	Agosto	de	1960	 servindo	de	 alavanca	para	uma	 forte	 campanha	de	divulgação	dos	produtos	
comercializados	pela	Vigorosa	dentro	e	fora	de	Portugal.	Dos	muitos	artigos	publicados	ao	longo	dos	onze	anos	de	edições	
regulares,	destacamos	a	História do Alumínio, Amigos, Visitas & C.ª Lda., Utilidades Caseiras, Para Si Minha Senhora,	e	as	muitas	
páginas	com	publicidade	aos	fogões	e	às	louças	de	alumínio.	

É	um	deleite	percorrer	as	páginas	do	Vigor	e	poder	ler	textos	de	Balzac,	Oscar	Wilde,	Giovanni	Papini,	Korolenko,	Thomas	
Mann,	Aquilino	Ribeiro,	etc.,	poesia	de	diversos	autores,	recortes	de	fino	humor,	uma	história	de	Portugal	para	miúdos	e	graúdos,	
as	crónicas	Saúde	e	Longevidade	e	Arte	de	Viver,	entre	muitos	outros	textos.	E,	tudo	isto,	lado	a	lado,	com	artigos	dedicados	à	
indústria	do	alumínio	e	à	publicidade	dos	produtos	da	fábrica	e	seu	quotidiano.	A	forte	marca	cultural	que	ressalta	da	leitura	
do	boletim	Vigor,	é	um	bom	espelho	do	percurso	de	vida	de	António	Gaio	e	da	sua	enorme	paixão	pelos	jornais	e	por	toda	a	
actividade	cultural.



Cooperativa Nascente

A intervenção na Nascente

A	 intensa	 actividade	 cívica	 e	 cultural	 que	 constitui	 um	 legado	 essencial	 da	 vida	 e	 obra	 de	 António	 Gaio	 está	
indissoluvelmente	ligada	à	acção	que	desde	há	trinta	e	cinco	anos	tem	vindo	a	fazer	da	Cooperativa	Nascente	uma	das	mais	
importantes	colectividades	de	Espinho	e	não	só.	Não	é	arriscado	dizer	que	António	Gaio,	um	dos	fundadores	da	cooperativa	
em	1976,	encontrou	na	Nascente	o	contexto	adequado	para	aí	desenvolver,	a	um	nível	superior,	muito	do	trabalho	e	das	
capacidades	que	já	antes	evidenciara	noutros	espaços	de	intervenção	local.	Na	Nascente	pôde	pôr	à	prova	quer	a	sua	paixão	
pela	divulgação	do	cinema,	quer	a	sua	relação	próxima	com	a	produção	jornalística,	quer	mesmo,	e	este	é	um	aspecto	a	não	
menosprezar,	a	sua	reconhecida	competência	nos	domínios	da	gestão	e	administração	e	das	relações	públicas.

Para	além	de	ter	feito	parte	de	todos	os	21	corpos	sociais	eleitos	que	até	hoje	orientaram	os	destinos	da	cooperativa,	
António	Gaio	dedicou	a	sua	especial	atenção	à	dinamização	do	Cineclube	Nascente,	durante	os	anos	em	que	o	mesmo	esteve	
activo,	e	acompanhou	sempre	de	perto	a	publicação	do	semanário	Maré Viva,	garantindo	não	só	a	sua	administração	regular	
como	uma	frequente	colaboração	na	escrita	e	até	o	exercício	das	funções	de	direcção	do	jornal	em	mais	de	um	período,	o	
último	dos	quais	em	2004.	Mas	estes	destaques	mais	evidentes	não	escondem	todo	um	trabalho	diário	de	atenção	a	múltiplos	
aspectos	da	vida	de	uma	associação	cuja	manutenção	nos	níveis	de	actividade	possíveis	é	fonte	de	permanentes	dificuldades	
e	dores	de	cabeça.

É,	porém,	no	Cinanima,	mais	uma	iniciativa	da	Cooperativa	Nascente,	que	a	intervenção	de	António	Gaio	alcança	aquele	
que	constitui,	porventura,	o	seu	resultado	mais	visível	e	mais	decisivo,	desde	logo	na	decisão	de	assumir	a	importância	da	
continuidade	do	festival	perante	uma	situação	de	crise	e	indefinição	surgida	logo	após	as	três	primeiras	edições.	E	desde	
então	já	se	realizaram	mais	de	trinta,	sempre	sob	a	sua	orientação	e	direcção.	

Convívio	da	Nascente	com	Moreira	da	Costa,	Hernâni	Barrosa	e	José	CatarinoAntónio	Gaio	e	responsáveis	do	Maré	Viva	em	conversa	com	Mário	Castrim,	1977



Cinanima

Um Hino à Amizade

«Cinema?	Anima?	CINANIMA!».	Juntar	cinema	e	animação	e	assim	inventar	o	nome	do	festival.	A	ideia	foi	de	Álvaro	
Cordeiro,	numa	noite	de	Fevereiro	de	1976.	Nove	meses	depois,	realizava-se	o	primeiro	“ensaio”.	Um	ano	volvido,	o	CINANIMA	
adquiria	dimensão	internacional.»		

AUGUSTO, Mário; COSTA, Luís – CINANIMA 25 Anos – Memórias de Prata. Espinho: Ideias e Conteúdos, 2001.

A	decorrer	desde	1976	o	CINANIMA	-	Festival	Internacional	de	Cinema	de	Animação	de	Espinho	já	vai	na	sua	35.ª	edição	
e	tem	na	figura	de	António	Gaio	a	liderança	consistente	que	tem	permitido	dar	ao	festival	a	“dimensão	certa”,	o	tal	espírito	
familiar	muitas	vezes	mencionado	por	Alves	Costa.	Membro	da	organização	do	festival	desde	1981,	António	Gaio	tornou-se	
seu	director	em	1990,	ano	em	que	o	CINANIMA	passou	a	ser	co-organizado	com	a	Câmara	Municipal	de	Espinho.

“Homem	de	bastidores”,	para	uns,	“o	rosto	do	CINANIMA”	e	o	“líder	do	festival”	para	outros,	o	certo	é	que	várias	gerações	
já	passaram	pela	organização	do	festival	e	a	todas	elas	António	Gaio	deixou	e	continua	a	deixar	uma	palavra	de	incentivo	e	
amizade,	incutindo	nos	mais	novos	o	gosto	pelo	cinema	de	animação	e,	sobretudo,	a	forma	séria	e	eficaz	de	trabalhar	um	festival	
de	cinema	com	as	características	peculiares	que	revestem	o	festival	de	cinema	de	animação	de	Espinho.

António	Gaio	e	Eduardo	Oliveira	na	entrega	de	prémios	do	Festival	de	1981 António	Gaio	e	Vasco	Granja

António	Gaio,	Benard	da	Costa,	José	Azevedo	e	João	Henriques	 António	Gaio	e	Rodolfo	Pastor,	1999



Cinanima

EM CONSTRUÇÃO
O	 CINANIMA	 convida	 todos	 os	 artistas	 amigos	 do	 Festival	 a	
participarem	na	construção	de	um	painel	evocativo	dos	30	anos	
Ofereça-nos	um	desenho,	numa	das	folhas	que	aqui	lhe	deixamos.	
Obrigado!	Bom	CINANIMA.

IN CONSTRUCTION
CINANIMA	invites	all	 the	artists	and	 friends	of	 the	 festival	 to	
participate	 in	 the	 construction	 of	 a	 panel	 to	 celebrate	 its	 30th	
anniversary.	Ofer	us	a	drawing	in	one	of	the	papers	that	we	leave	
here.	Thank	you!	Have	a	nice	CINANIMA.



Cinanima

Uma vida em caricaturas traduzida

Uma	caricatura	nem	sempre	é	um	gozo	ou	um	sarcasmo,	muitas	vezes	é	até	um	elogio	e	um	reconhecimento,	ainda	que	
disfarçados	sob	a	forma	de	ironia	mais	ou	menos	mordaz.		É	certamente	assim	com	António	Gaio,	que	ao	longo	dos	anos	sempre	
foi	“vítima”	do	traço	de	artistas	que	nele	viram,	na	sua	figura	e	na	sua	pessoa,	matéria	ideal	para	os	seus	“bonecos”.		

Na	verdade,	António	Gaio	é	uma	figura	forte	e	impressiva,	uma	daquelas	pessoas	de	quem	se	pode	dizer	que	não	deixa	
ninguém	indiferente.	Por	alguma	razão	é	senhor	de	um	percurso	de	vida	tão	destacado,	assente	numa	capacidade	de	resistência	
e	de	afirmação	que	o	define	como	uma	pessoa	de	excepção.		

Por	isso,	Manuel	José	Carvalho	Vaz,	o	autor	da	celebrada	“galeria	dos	figurões”	do	jornal	Rumo,	não	podia	deixar	de	o	
caricaturar	 também,	brincando	 já	então	com	a	sua	 tendência	para	dirigir	pessoas	e	 iniciativas.	E	se	os	anos	passaram,	não	
passou	a	imagem	do	timoneiro	e	capitão	que,	muitos	anos	mais	tarde,	impressionou	Artur	Correia,	o	realizador	de	animação	
que	caricaturou	Gaio	ao	comando	da	“nau	Cinanima”	e	o	retratou	como	um	D.	Quixote	sempre	apaixonado	pela	sua	Dulcineia	
das	imagens	em	movimento.

	Não	 é,	 pois,	 de	 estranhar	que	o	 festival	 e	 os	 seus	 convidados	 se	deixassem	 seduzir	por	uma	pessoa	que	não	passava	
despercebida,	alguém	que	atraía	sobre	si	atenções	e	olhares	mais	concordantes	ou	mais	críticos,	mas	dono	de	uma	maneira	de	
ser	e	de	estar	na	vida	tão	própria	e	tão	assumida.	Por	isso,	tanto	o	imaginaram	a	navegar	num	mar	de	viajantes	inesperados,	
como	a	fazer	equilíbrio	numa	cornucópia	de	maravilhas	ou	a	experimentar	o	jardim	das	delícias	da	animação.

	Mais	velhos	ou	mais	novos,	ao	longo	dos	anos,	alguns,	como	o	russo	Alexander		Petrov,	o	português	J.	Miguel	Ribeiro	ou	
os	italianos	Mattozzi	e	Basile,	não	resistiram	à	personalidade	do	director	do	Cinanima	e	deixaram	testemunhos	divertidos	mas	
afectuosos,	em	desenhos	que	completam	e	enriquecem	aquilo	que	muitos	outros	não	regateiam	nas	palavras	e	nos	textos	que	
esta	revista	dá	a	conhecer	sobre	a	vida inteira	de	António	Gaio.



Cinanima



Filmes e Livros de uma Vida

Filmes

•	 Luzes da Cidade	 (1931),	de	Charles	Chaplin:	Li	algures	que	Chaplin	–	o	riso	e	
o	humanismo	-	era	o	cinema.	“Luzes	da	cidade”	é	uma	das	suas	primeira	 longas-
metragens	e	é	verdadeiramente	inesquecível.

•	 As Vinhas da Ira	 (1940),	de	John	Ford:	A	adaptação	ao	cinema	do	romance	de	
Steinbeck	mantém	o	realismo	e	a	mensagem	a	propósito	de	um	tempo	de	crise	da	
nação	americana.

•	 Ladrões de Bicicletas	(1948),	de	Vittorio	De	Sica:	Esta	obra-prima	do	neo-realismo	
italiano	abriu-me	as	portas	de	um	cinema	novo.	

•	 O Último Apache	(1954)	de	Robert	Aldrich:	Dentro	de	um	cinema	que	nos	habituara	
a	ver	os	índios	do	oeste	americano	como”	os	maus	da	fita”,	esta	obra	mostrou-me	com	
rara	verdade	a	descoberta	da	terra.

•	 O Leopardo	(1963),	de	Luchino	Visconti:	É	um	filme	que	me	impressionou	pelo	
seu	argumento,	que	foca	a	decadência	das	grandes	famílias	em	Itália.

•	 1900,	de	Bernardo	Bertolucci	(1976):	Um	extraordinário	“fresco”	sobre	o	fascismo	
de	Mussolini.

•	 Cinema Paraíso	 (1988),	de	Giuseppe	Tornatore:	O	encanto	do	cinema	em	mais	
uma	obra-prima	italiana.

Livros
•	 O Drama de João Barois,	de	Roger	Martin	du	Gard:	Este	 livro	teve	uma	grande	
influência	sobre	a	minha	posição	perante	a	religião	católica

•	 Tenho Fome,	de	Georg	Fink:	O	realismo	num	retrato	pungente	da	Alemanha	antes	
de	Hitler.

•	 A Selva,	de	Ferreira	de	Castro:	O	meu	primeiro	contacto	com		Ferreira	de	Castro	
através	deste	romance	fez	de	mim	um	admirador	da	sua	obra.

•	 Contos da Montanha	e	Diário,	de	Miguel	Torga:	Aprecio	a	simplicidade	do	estilo	
de	um	escritor	cujos	poemas	todos	podem	entender	e	que	observa	criticamente	a	
realidade	portuguesa.



Resenha Biográfica

Datas memoráveis a nível local e nacional  

1925	–	Em	Outubro	aterram	os	primeiros	aviões	
no	campo	de	aviação	de	Paramos;	Presidente	da	
República	Bernardino	Machado	visita	Espinho

1928	–	Inaugurado	o	Colégio	S.	Luís,	em	Espinho

1929	–	Fundada	a	Casa	de	Saúde	de	Espinho	
pelo	Dr.	Manuel	Gomes	de	Almeida

1930	–	Fundado	o	Colégio	Nª.	Sra.	da	Conceição,	
em	Espinho

1932	 –	 Publicado	 o	 primeiro	 número	 do	
Semanário	Defesa	de	Espinho

1938	 -Fundada	 a	 Associação	 Académica	 de	
Espinho;	 Inaugurado	o	Ringue	de	Patinagem	
na	Rua	2

1947	–	Fundado	o	Clube	Académico	de	Espinho

1948	–	Espinho	reclama	perante	o	governo	um	
rigoroso	inquérito	às	obras	de	defesa	da	costa	

1953	–	Extinção	do	Jornal	Rumo	da	Associação	
Académica	de	Espinho

1954	–	Inauguração	do	Café	Cristal,	na	Rua	62;	
3º	 Salão	de	Arte	Fotográfica	de	Espinho,	por	
iniciativa	da	Associação	Académica	de	Espinho

1956	–	Inaugurado	o	Hospital	Nossa	Senhora	
da	Ajuda,	em	Espinho

1957	 –	 Equipa	 de	 Vobeibol	 masculina	 do	
Sporting	Clube	de	Espinho	é	campeã	nacional;	
Primeiro	Congresso	Republicano	de	Aveiro

1958	–	Fundado	o	Aeroclube	da	Costa	Verde;	
Grande	 manifestação,	 no	 Porto,	 de	 apoio	 a	
Humberto	Delgado

1966	 –	 Inaugurado	 o	 Pavilhão	 do	 Sporting	
Clube	de	Espinho

1968	 –	 Inaugurada	 a	 Escola	 Industrial	 e	
Comercial	de	Espinho

Datas mais relevantes na vida de António Gaio

1925	–	Nasce	em	Espinho,	numa	casa	da	rua	
2,	numa	 família	que	 se	dedica	 à	 indústria	da	
panificação

1934	–	Frequenta	o	Colégio	Pedro	Nunes,	em	
Espinho,	onde	conclui	o	ensino	primário	e	inicia	
o	ensino	secundário

1937	–	Frequenta	o	Colégio	S.	Luís,	em	Espinho,	
onde	conclui	os	estudos	do	ensino	secundário	e	
onde	é	colega	de	diversos	futuros	responsáveis		
da	AAE

1947	–	Começa	a	colaboração	no	jornal	“Rumo”	
e	funda	a	secção	de	campismo,	juntamente	com	
Mário	Neves,	no	âmbito	das	suas	actividades	na	
Associação	Académica	de	Espinho	(AAE)

1948	–	Torna-se	membro	da	direcção	da	AAE,	
com	funções	de	tesoureiro,		assumindo	diversos	
cargos,	sem	interrupção,	até	1977

1950	–	Assume	a	função	de	director	do	jornal	
“Rumo”,	da	AAE,	até	final	da	 sua	publicação,	
em	1953

1953	 –	 Começa	 a	 trabalhar	 como	 bancário,	
profissão	que	exerceu	durante	35	anos,	e	edita	
o	 jornal	 “Vigor”,	 propriedade	 da	 fábrica	 “A	
Vigorosa”	e	com	conteúdos	ligados	à	actividade	
empresarial	daquela	unidade	fabril	espinhense

1954	–	 inicia	a	 sua	actividade	no	âmbito	da	
secção	cultural	da	AAE

1956	 –	 é	 um	 dos	 fundadores	 do	 Cineclube	
de	 Espinho	 e	membro	 da	 sua	 direcção	 até	 à	
intervenção	 policial	 de	 1959,	 que	 depõe	 os	
corpos	gerentes	da	associação

1957	–	inicia	um	mandato	como	membro	da	
direcção	do	Sporting	Clube	de	Espinho,	onde	
cria	um	boletim	informativo	e	organiza	sessões	
de	cinema	na	sede	do	clube

1958	 –	 	 edita	 vários	 números	 de	 um	 jornal	
alusivo	à	criação	da	empresa	proprietária	de		
“O	Nosso	Café”	e	às	actividades	que	a	mesma	
pretendia	e	veio	a	desenvolver

1920

1925

1930

1935

1940

1950

1970
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1970

1980

1990

2000

2012

1971	–	Sessão	cultural	realizada	pela	Associação	
Académica	de	Espinho	e	orientada	por	Leonel	
Pias,	sob	o	tema	“Análise	Crítica	dos	Modernos	
Métodos	do	Ensino	da	Matemática”

1974	–	Morre	o	Dr.	Manuel	Gomes	de	Almeida;	
Académica	de	Espinho	campeã	de	Hóquei	em	
Patins,	da	zona	Norte;	Revolução	do	25	de	Abril

1976	 –	 Fundação	 da	Nascente	 -	 Cooperativa	
de	Acção	Cultural;		1.ª	edição	do	CINANIMA;	
Primeiras	eleições	para	as	autarquias	locais

1977	–	António	Leitão	participa	nos	campe-
onatos	europeus	de	atletismo	de	juniores,	na	
Rússia;	o	troféu	Internacional	de	Qualidade	a	
Industriais,	eleitos	em	todo	o	Mundo,	foi	en-
tregue	a	Manuel	de	Oliveira	Violas

1982	–	Inaugurada	a	Avenida	Espinho-Granja

1988	–	A	Académica	de	Espinho	comemora	50	
anos	de	existência

1991	–	Vítor	Hugo	é	campeão	do	Mundo	em	
Hóquei	em	Patins

1994	 –	 Centenário	 da	 Fábrica	 de	 Conservas	
Brandão,	Gomes;	atribuída	a	Medalha	de	Honra	
da	Cidade	de	Espinho	a	Artur	Bártolo	e	a	José	
Manuel	Afonso	Gomes	de	Almeida	“Dr.	Lito”;	
Comemorações	dos	100	anos	da	Feira	Semanal	

1997	–	Inaugurado	o	Novo	Centro	de	Saúde	de	
Espinho

1998	 –	 Homenagem	 ao	 Dr.	 Edgar	 Carneiro	
com	 a	 apresentação	 de	 “Antologia	 Poética”,	
na	Livramar,	 em	Espinho;	 Sporting	Clube	de	
Espinho	conquistou	o	título	de	“treta”	Campeão	
Nacional	de	Voleibol

2000	–	Inauguração	do	Multimeios	de	Espinho

2004	–	Realização	do	Campeonato	de	Futebol	
(Euro	2004)	em	Portugal

2005	 –	 Na	 23ª	 edição	 do	 CINANIMA	 é	
instituido	o	Prémio	António	Gaio

2009	 –	 Inaugurado	 o	 Museu	 Municipal	 de	
Espinho

1973	 –	 Passa	 a	 ser	 colaborador	 do	 jornal	
“Defesa	de	Espinho”,	a	convite	do	seu	director,	
Dr.	Amadeu	Morais;	coordena	a	colaboração	
de	um	grupo	de	jovens	no	jornal	“Defesa	de	
Espinho”,	introduzindo	assim	um	espírito	de	
renovação	nos	conteúdos	do	jornal

1974	–	Faz	parte	da	Comissão	Administrativa	
da	Câmara	Municipal	de	Espinho,	até	1976,	sob	
a	presidência	de	Artur	Bártolo

1976	 –	 É	 um	 dos	 responsáveis	 directos	
pela	 fundação	 da	 Cooperativa	 Nascente,	
colaborando	na	criação		do	jornal	“Maré	Viva”	
e	do	Cineclube	Nascente,	sendo	presidente	da	
direcção	da	cooperativa	em	vários	mandatos

1977	–	É	eleito	vereador	da	C.M.E.

1980	–	É	eleito	para	a	Assembleia	Municipal;	
torna-se	 responsável	 pela	 coordenação	 da	
equipa	que	realiza	o	CINANIMA,	assumindo	
depois	as	funções	de	director	do	festival	até	à	
presente	data

1996	–	É	distinguido	com	a	Medalha	de	Honra	
da	Cidade	de	Espinho

1997	–	É	agraciado	com	a	Comenda	da	Ordem	
de	Mérito,	pelo	Presidente	da	República	Jorge	
Sampaio

2000	–	Publica	o	livro	“Uma	história	do	cinema	
português		de	animação	–	contributos”	

2004	–	Assume	pela	última	vez	as	funções	de	
director	do	jornal	“Maré	Viva”

2005	–	É	homenageado	na	Casa	da	Animação	
(Porto)	numa	cerimónia	presidida	pela	Ministra	
da	Cultura	de	então,	Isabel	Pires	de	Lima,	e	com	
a	presença	de	muitas	pessoas	 ligadas	 à	 acção	
cultural	e	ao	Cinanima

2012	–	É	homenageado	em	sessão	pública	por	
um	conjunto	variado	de	entidades	espinhenses	
nas	 quais	 colaborou	 e	 interveio	 ao	 longo	
de	 décadas,	 com	 destaque	 para:	 Associação	
Académica	 de	 Espinho,	 Sporting	 Clube	 de	
Espinho,	 Cooperativa	 Nascente/Cinanima	 e	
Câmara	Municipal	de	Espinho



Conclusão

Quadros de uma vida inteira

Consultando	a	biografia	essencial	do	cidadão	António	Gaio	que	aqui	ao	lado	se	dá	a	conhecer,	facilmente	se	conclui	
que	não	há	apenas	um	mas	muitos	cidadãos	Gaio:	há	o	António	Gaio	academista,	mas	também	o	sportinguista	de	Espinho,	
há	o	homem	de	desporto	em	complemento	com	o	agente	de	cultura,	há	o	 jornalista	de	muitos	 jornais	e	há	o	político	de	
intervenção	local,	há	o	cinéfilo	mas	também	o	dirigente	associativo.	Há	o	homem	de	muitas	amizades	e	companheirismos.	
Há	o	formador	e	o	mestre	de	gerações	que	com	ele	aprenderam	muito	do	que	vieram	a	
ser	capazes	de	fazer.	E	há,	ainda,	o	profissional	bancário	que	acumulou	essa	profissão	
com	uma	relação	antiga	e	regular	com	uma	padaria	onde	se	fabricou	e	fabrica	
muito	do	pão	que	em	Espinho	se	tem	comido.	Acima	de	tudo,	há	o	espinhense	
que	nunca	se	negou	à	sua	terra,	que	quis	e	soube	servir	de	tantas	maneiras.

Das	suas	dedicações	principais	e	duradouras,	duas	se	destacam:	a	ligação	
contínua	à	Associação	Académica	de	Espinho,	desde	meados	dos	anos	1940	até	
meados	dos	anos	1970,	e	a	relação	que	tem	mantido	com	a	Cooperativa	Nascente	
e	com	o	Cinanima,	que	dela	derivou,	desde	1976	até	aos	nossos	dias.	Para	além	
destas	duas	dedicações	de	eleição,	merecem	ainda	 ser	 sublinhadas	a	participação	
numa	direcção	do	Sporting	de	Espinho,	na	década	de	1950,	e	a	entrada	na	acção	
política	mais	directa	no	pós	25	de	Abril,	através	do	exercício	de	cargos	em	órgãos	
de	Poder	Local	para	que	foi	eleito.

Mas	 se	 estes	 são	 destaques	 evidentes	 na	 sua	 prolongada	 e	 variada	
actividade,	 certo	 é	 que	 António	 Gaio	 sempre	 foi	 uma	 pessoa	 de	 muitas	
paixões,	em	que	o	cinema	e	o	jornalismo	assumiram	especial	significado.	
Esteve	ligado	à	fundação	do	Cineclube	de	Espinho,	que	na	década	de	1950	
foi	 um	 importante	 centro	 de	 difusão	 de	 cultura	 cinematográfica	 e	 de	
agitação	de	ideias.	Este	interesse	pela	Sétima	Arte	esteve	mais	tarde	na	
origem	da	sua	participação	na	criação	do	Cineclube	Nascente	e,	logo	
depois,	no	seu	contributo	decisivo	para	a	implantação	do	Cinanima	
como	grande	festival	de	cinema	a	nível	internacional.

No	 jornalismo,	 António	 Gaio	 destacou-se	 como	 criador	 e	
fundador	de	diversos	títulos	e	colaborador	de	outros.	O	gosto	inicial	
pela	informação	escrita	foi	buscá-lo	à	experiência	fundadora	do	
velho	jornal	Rumo,	bandeira	de	uma	geração	de	academistas	que	
marcaram	uma	época,	a	que	deu	continuidade	com	pequenas	
mas	significativas	experiências	de	criação	de	jornais	e	boletins	
informativos	no	Sporting	de	Espinho,	n’O	Nosso	Café	e	até	
numa	unidade	 fabril	 espinhense,	onde	 foi	 responsável	por	
uma	publicação	 empresarial	 com	 espírito	 pioneiro.	 Esteve	
ligado	 durante	 vários	 anos	 ao	 jornal	 Defesa de Espinho	 e	
acabou	 por	 ser	 um	 dos	 fundadores	 e	 mais	 permanentes	
responsáveis	pela	existência	do	jornal	Maré Viva.

As	 distinções	 com	 a	 Medalha	 de	 Honra	 da	 Cidade	
de	Espinho	 e	 com	 a	Comenda	 da	Ordem	de	Mérito,	 pelo	
Presidente	 da	 República,	 muitas	 décadas	 depois	 de	 tudo	
ter	 começado,	 constituem	 sinais	 visíveis	 de	 que	 a	 acção	
de	 António	 Gaio	 não	 passou	 despercebida	 e	 de	 que	 o	
seu	 empenho	 de	 cidadão	 de	 uma	 vida	 inteira	merece	 o	
reconhecimento	da	comunidade	e	de	cada	um.	

Ficha Técnica:	Título	 -	António	Gaio	 -	 Percursos	 de	Uma	Vida;	Produção	 -	Museu	Municipal	 de	 Espinho;	Organização	 -	Câmara	
Municipal	de	Espinho	/	Comissão	Organizadora	da	Homenagem	a	António	Gaio;	Coordenação	-	Armando	Bouçon	e	António	Santos;	Resenha 
Biográfica	-	António	Santos	e	Berta	Martins	Pereira;	Textos -	António	Santos	e	Armando	Bouçon;	Fotografia	-	Filipe	Couto;	Digitalização	-	
Adriano	Ferreira;	Design, concepção da exposição e Logótipo -	Tiago	Castro;	Fundo Sonoro	-	Pedro	Santos;	Montagem	-	Abel	Casal	Ribeiro	
e	Adriano	Ferreira;	Impressão Gráfica	-	DIGIS	/	Janeiro	de	2012;	Apoios -	Juntas	de	Freguesias	de	Anta,	Espinho,	Guetim,	Paramos	e	Silvalde


