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INTRODUÇÃO

A Di re cç ão da A. A. E. L. G. As so ci aç ão do s
An ti go s Estudantes de Liceu de Guimarães neste ano de júbilo, para toda a
Ac ad em ia Ni co li na , po rq ue fi na lm en te se rá re st au ra da e
co ns tr uí da a Ca pe la de S. Ni co la u no lo ca l an ti go , de ci di u
con tri buir tam bé m para a div ulg açã o e val ori zaç ão das Fes tas
Nicolinas.
Assim, esta Cartilha Nico lina é uma prop osta antig a do
se u au tor e em pe nhad o Ni co lino, qu e a Di re cção ap ad rinhou desde o
primeiro momento, porque lhe reconhece um objectivo necessário à festa: a
informação básica essencial que qualquer vimaranense ou jovem estudante
deve possuir e aprender para de fe nd er o pa tr imón io cu lt ur al , qu e sã o já
as no ss as Festividades a S. Nicolau.
Nu ma li ng ua ge m ac es sí ve l, qu as e qu e po pu la r, co m
curiosidad es e histórias sufi cient es para estimul ar a vontade de todo s
nós, esta Cartilha Nicolina pretende ser o livrinho de bolso que nos
acomp anhar á na descoberta da herança dos nossos avós ou no
cumprimento de uma tradição que, desejamos cada vez mais sólida e
par ticipada por todos os verdad eiros estudantes des ta região.
A Di re cç ão da A. A. E. L. G. es tá co nv ic ta qu e, co m
a conjugação de esforços e contributos de cada uma das instituições
Nico li na s, as Fe sta s pod em trans fo rma r - se nu m gr and e
acontecimento turístico - cultural de g rande valia , como acontece noutras
urbes desta Europa de que fazemos parte integrante.
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(…)
Urge dignificar as Festas e expurga-las de desvios
e maus costu mes que em momen tos de quebr ant o,
mal efi ca men te se apegaram indevidamente à tradição.
Fe stas co mo a no ssa, nã o há e , co mo tal,
a sua irreverência, espontaneidade, criatividade,
romantismo e tradição, merecem ser acompanhadas por
todos os vimaranenses, homens e mulher es, jove ns de
todas as idades, para que Guimar ães seja de facto uma
cidade património mundial.
Assim será. Guimarães é já uma cidade de
referência que nos orgulha.
As Festas Nicolinas são verdadeira seiva que,
cumprindo um velho ciclo do Solestício de Inverno,
renascem anualmente enquanto houver Mundo.
Convictamente, porque somos Nicolinos,

A Direcção da A.A.E.L.G.
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NICOLINAS:
A FESTA DOS ESTUDANTES DE GUIMARÃES
POSSÍVEIS ORIGENS E EVOLUÇÃO
De Norte a sul do país, nesta terra portuguesa, não há lugar ejo que
não tenha o seu costume , a sua lend a, a sua trad ição. Desde Lanhoso a
Esposende ou até terr as de Santa Maria não há classe ou grupo social que
não tenha os seus folguedos e culto, desde a mais distinta à mais humilde e
analfabeta. O povo português em especial, os latinos genericamente tem a sua
ancestralidade numa ab undância de festa s e folg ued os a De uses naturais,
ver dadeiros ou falsos, antropomórficos ou simplesmente humanos , para
mitigar as agruras da vida, ou para dar lar gas ao seu espírito ou aind a para
expandir a sua alegria meridional. São Festas aos patr onos; são roma rias
que, na sua origem, foram produto do reli giosismo sincero da alma
simples de um povo e que, com o decor rer do tempo , foram tomando um
carácter profano , mai s ou men os lúc ido. Confo rme o seu mis ter, até às
sup erior es elite s da inteligência, todos têm na sua comunidade, a sua festa
tradicional. A Academia Vimara nense não podia ser excepção, afinal existe
há centenas de anos.
Ve ja mos em sí nt es e a po ss ív el ev ol uç ão co nhec id a po r qu e
pa ss ar am os folguedos das Nicolinas ao longo das épocas.
Em 1190, ao tempo em que Portugal ensaiava os primeiros passos de
nação, Paio Galvão foi renomeado mestre da Escola da Colegiada pelo
primeiro D. Prior conhecido, D. Pedro Amarelo, e os estudantes de
Humanid ades desta vetusta Escola, erecta na igreja de Santa Maria da
Oliveira, com a sua devoção à Virgem até ao séc. IV foram a origem e re mota
da s Fe stas Ni co lina s. Esta tr ad iç ão que hoje fa z pa rt e do ri co
pa tr imón io vimaranense, soltava os rapazes pelo Solestício de Inverno em
folguedos e corridas pelos campos, comemorando S. Nicolau cujo culto tinha
sido difundido na Europa.
Do séc. III ao séc. XV a tradição foi-se manifestando em comemorações
mais ou menos similares às do resto do Mundo. Os jovens estudantes recolhiam
lenha, castanhas, maçãs. Fazi am a sua posse e organizavam um grande
MAGUSTO no rossio do Toural, em pleno terreiro, para onde era convidada
toda a população.
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Eram poucos os estudantes e, portanto, o convívio era próximo,
envolvente. A anunciar a Festa Nicolina como ainda hoj e se faz em
comunidad es rur ais, era altead o um arc o engalanado. Os jovens mais
modestos tra zia m a árvore - O Pin heiro - e esp etavam-no na pra ceta,
dei xando-lhe a ramagem no cocuruto. O mastro anunciava assim o começo da
Festa. Depois do Magusto eram distribuídas as maçãs pelos popul ares,
homens e mulheres, como dote, privilégio, ou prova de amiz ade. Sobr etud o
às mulhere s jovens que alimentavam as pai xões nas noites de serenata... e
afectiva era obrigatória...
Mas a tradição escolástica vimaranense não se confina à Colegiada.
Tivemos cá a Universidade na Costa: "po is sen do El -Rei D. Joã o III ain da
prí nci pe, hou ve um filho natura l com uma moç a da Câm ara da Rainha
D. Leo nor ... a que m pôs o nom e de D. Duarte, e o mandou criar com todo
o segre do no Moste iro da Costa, junto a Guima rães" E logo o irmão do
mesmo Rei, D. Luís "... entregara ao Colégio da Costa seu filh o D.
Antó nio, que proviera de seu s amores com uma formosa judia, a
Pelican o" . Cita ndo o Sábio polígra fo José Leite de Vasconcelos diríamos
que "se outras indicações históricas não hou vesse, bastar a este sin gelo
par a nos Jaz er restituir à cidade de Gui marães a Glória da posse de uma
Universidade no século XVI".
Depois chegamos à época dos descobrimentos, ao séc. XVI, e a cidade
sofre uma transformação bastante acentuada. As ruas Novas começam a
aparecer e os interesses económicos medievais também modificaram os seus
hábitos e lugares.
A Festa foi acompanhando o cres cime nto do bur go e cria ndo
núme ros que se foram perpetuando na tradição.
A orientação das ruas, até aí Norte Sul, ou seja do castelo à igreja,
passam a ser Leste/Oeste. O pri ncipal intere sse era na épo ca, chegar
rap ida ment e ao mar. Muitos jovens se per der am em ave nturas e se
quedar am pou co pel a cidade Daq ui em dia nte torna-se mais importante pôr
os produtos da terra rapidamente junto ao mar para aprestar barcos e caravelas
ali, para as bandas de Vila do Conde. Muitos dos nossos moços foram atraídos
pela no va aventura e ta mbém por ela fora m, in fluencia dos. Os
folg ued os també m vão sofrer alg uma s tra nsformaç ões . A Academia cr ia
a sua Con fraria cuj o patrono é S. Nicol au e com o compr omi sso de
1513 int roduz os háb ito s novos das Novenas e Matinas à padroeira Nossa
Senhora da Conceição, então ali para as bandas da ribeira da Vila, no terreiro
da feira.
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No In ve nt ár io Ge ra l da Co le gi ad a re la ti vo a 15 64 , po de le r-se :
A Ca pe la de S.Nicolau fizeram-na os estudantes desta vila e outro s
devotos de dinhe iro que ganharam em com édi as e dan ças que por
dev oçã o do San to e aumen to da cap ela ace ita vam o din hei ro que lhe
dav am. Tal dem ons tra um cul to anter ior a 165 4 em que a Cap ela já
estava concluída e é em 6 de Dezembro de 1691 que se transforma por
compromisso, a Confraria de S. Nicolau em Irmandade.
No tempo dos Filipes a juventude luta em defesa da liberdade para
Portugal. Em Guimarães há várias manifestações contra o poder instituído,
sobretudo cavalgadas de embuçados durante a noite com gritas à liberdade e
que são proibidas.
Chegamo s ao século XVII e as amea ças à jov em indepe ndência ,
bem como as invasões francesa s, vêm contribuir para aume ntar o
imaginár io patr ióti co e a hipérbol e fan tasis ta posto s nos texto s,
coméd ias, dança s e rep res ent ações promo vid as pelos estudantes. Nos
pátios da cidade, nos salões das casas senhoriais ou tão somente nas ruaspara
o povo anónimo, Guimarães rejubila de alegria pela Festa da sua juventude.
Nas ce o Pre gão à boa mane ira das acad emia s frances as ou do simp les
decr eto real que era anunciado e que pelos Bandos Escolares eram
apresentados e declamados, aco mpa nha dos de cav algad as e mas car adas
que inc omo davam o pod er ins tit uíd o. O pregão era o gáudio da populaça,
provocando truculências e desafios às autoridades.
O séc. XVIII encorpou a tradição dos Festejos, consolidando a
Urbanidade.
No sé cu lo XI X a Es co la In du st ri al e
Comercial de Guimarães, o Seminário da
Oliveira e o Liceu foram o alfobre
animador das Nicolinas.
Mas aqui assi stimos a uma dife renc iação
social latente nos dois estabelecimentos de
ensino. Os apr endizes moço s dos ofí cios ,
artes e mest res e os jov ens est uda nte s
ori ginári os de uma class e m a i s
favorecida
econo micamente
e
q u e estudavam no Liceu. Nesta época
nasceu o banho forçado no antigo chafariz
do Toural e que hoje se e n c o n t r a n o
C a r mo . P e ç a ú n i c a d o n o s s o O Chafariz da Tradição Nicolina que se erguia no Rossio do
Toural (séc.XVI-XIX) nele mergulhavam os intrusos à
património construído.
maneira como usavam os estudantes de Coimbra castigando
os futricas metediços.
Está actualmente no Jardim do Carmo
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Este per íod o das Nic olina s é o mai s profano da sua exi stê ncia,
po is do seu carácter religioso nada reza a história, os Festejos são os tempos
do liberalismo. Deviam antes cha mar-se fes tas às Sen hor as de Gui marães .
Ela s são as ver dad eir as musas no decurso da história e da sua exist ência
funda mental, como se testemunham nas leituras dos pregões da época.
A natureza cumpre a sua função. Existe.
Ao longo da data de 1880 só se encontram nos bandos das Nicolinas ,
apoteoses ao amor, hinos e madri gais às senho ras da cidad e e galanteio s às
formo sas e azougadas meni nas do burgo. É a época do Roma ntismo
lite rári o que foi cultiva do pelo s moços nicolinos. O tema forçado é o
amor. Somos, assi m, levados a concluir que Nicolau era uni símbolo para
encobrir intenções reservadas e paixões naturais.
Em 18 53 e 18 61 po r mo rt e re sp ec ti va me nt e de D. Ma ri a II e
do Se nh or D. Pedro V não se realizaram as Nicolinas. A Academia estava de
luto.
De 1865 a 84 celebram-se as festas com muito brilho por
empenhamento de uma plêiade de jovens das melhores famílias do burgo.
De 1884 a 95 não há festas Nicolinas. Desapareceram e S. Nicolau foi
esquecido.
Qual a razão deste desinteresse?
Os estudo s de Latim e Lógica do Instituto de N. S. da Oliveira até
1884 serviam de preparatór ios, tant o para as carr eira s civis como para a
vida eclesiástica, . Por iss o Guimarã es era um centro académico importante
e, por isso, Nicolau podia ser festejado. Mas a orga niza ção dos Lice us com
estabelecimen tos forç ados para preparatórios das profissões liberais rouba a
Guimarães a maior parte do seu contingente académico.
Somente em 189 6 o ped ido de criaçã o do Liceu Nac ional é
ate ndido fazend o voltar a Guimarães a mocidade estudiosa de Entre Douro e
Minho, das terras de Basto ou do Sousa e de Trás-os-Montes.
Neste períod o, um realce particular para os obreiros das Nicolinas,
fazedores de novas e actuais festa s, bem zabumb adas e afinadas prece ito por
Jerónimo Sampaio e do Anjo da pena, fazedor de soberbos poemas e pregões
magistrais, o Dr. Bráulio Caldas.
Deste período existem, em cada ano produzidos, brilhantes Pregões e
Bandos escolásticos dignos de mestres e que são património da nossa Academia
e onde estão retractadas magistralmente as personagens e figuras de relevo
da cidade com sátir as e críticas magistrais.
Ao voltar do século despede-se uma geração e acontecem as novas
mudanças na cidade. A República chega e com ela o progresso come ça a
g
che ar a esta cidade pela vontade do Preside nte Mariano Felgueiras e seus
pares.
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O comboio para Fafe, a polici a, as zonas nov as da cid ade , o int ern ato
Mun ici pal sen do seu pri mei ro dir ect o r o Dr. Edu ardo d'Almei da. Com
esta geração o destaque para Arnaldo Pereira . Nicolino de referência , mas
tamb ém para João de Meira, Padre Gasp ar Rori z, Delfim Gui marães, Luís
Filipe Coelho, Jerónimo d'Almeida, Leão Martins e o Mestre José de Pina.

Passeio dos alunos
do Liceu de
Guimarães à
Penha(Eclipse total
do Sol 1911

A Rep ública e o 2 8 d e M a i o também trouxeram ma rc ase mu ta çõ es
aos Festejos e as Reformas do ensinoema ne nte s red uze m a o o s t r a c i s m o
a s Nicolinas.
O Esta do Novo não dese java movi ment os est udant is ond e a libe rdad e e a
demo crac ia faz iam par te dos seu s háb itos de viv ênc ia. A Fes ta fica
red uzid a aos alu nos do Lice u Nacional de Guimarães e a alguns outros,
poucos, da Escola Industrial que se atreviam a participar.
Na década de 60 por força do restauro da Igreja da Oliveira é
desmontada pedra apedr a a capel a de S. Nicol au que fica amont oada até aos
nosso s dias na Coleg iada. Umerro imperdoável dos Monumentos Nacionais.
Também a Irmandade quase desaparece,env elh eci da e tem ero sa. Em 196 1
nas ce a AAE LG e o rea lce ser á par a o est ima do esau do so Ant ón iuo
Far ia Mar tins aco mpa nha do de Ant óni o Dia s P. Cas tro , Ari sti ão
Cam pos , Hel der Roc ha, Luí s Car dos o, Joã o Aug ust o Pas sos , Ama deu
Gui mar ães . o Sa rg en to Jú li o Me nd es , An tó ni o Mo nt ei ro , Al ex an dr e
Ro dr ig ue s, fa ze do re s já anteriormente em 1954, de umas saudosas e
atrevidasDanças.
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Com o 25 de Abril ganha polémicas e novos arremedos de vontade de
renascer. Um grupo de nicolinos desde 1969 alimenta o Espírito Nicolino das
novas gerações que particip am na Festa, sempre que é prec iso mantê -la
viva. Nest e grup o que reúne há 30 ano s na últi ma Sexta -feira de cada mês
enco ntra m-se home ns de gra nde envergadur a moral e pública e cuja
magnânima dádiva às Nicolinas merecem referência: Alexandre Rodrigues,
Meireles Graça, Martins Faria, José Maria Magalhães, Agostinho Gonçalves,
Joaquim Mota Prego, José Gilberto, José Maria Jordão, Pinto d'Almeida, e os
já finados: o velho Passos armador, o alegre Rui Faria, e o nosso saudoso "Kumandante" de Fafe o Orlando Alves, entre outros de boa memória. Era o
professor Óscar Machado que como Maestro orientava a "música" toda para
as Festas e o Sino a sanfona do órgão carregado até ao último piso da Torre
dos Almadas. Deste grupo de aproximadamente 30 Nicolinos saír am, ao longo
das últi mas três décadas, as Festas Nico linas actu ais, melho r ou pior
expressas nas comissões anuais de jovens que as tornaram realidade.
Nas décadas de 70/8 0 uma nova geração começa a apropri ar-se da
Festa como herança : Când ido Costa, Alci no Machado , Amér ico Ferr eira ,
Lino Moreira, Augu sto Costa, Capela Miguel, Abel Monteiro, João Mesquita,
José Ribeiro, Vicente Salgado, o Ricardo Gonçalves, o Rolando Sampaio,
Francisco Tadeu, o António Romano, o Carlos Duarte, o Carlos Ribeiro, que
se dedicam ao rejuvenescimento das Danças de S. Nicolau e da Academia. Os
Trovadores do Cano cediam o espaço de ensaio e os tocadores para o Hino.
Rejuvenesceram-se grupos e tertúlias fazedores das Festa Nicolina;
renasceram por fim, trazend o para o seu lugar primit ivo, o centro histórico
da cidade - a Razão de Ser e a Alma da Festa: As Maçãzinhas.
Já na década de 90 outr a ger ação aparec e emp en had os na
val orização da s Nicolinas: Luís Correia, Pedro Lima Fernandes, Helder
Oliveira, Luís Almeida Jr, João Bernardo, Miguel Bastos, José Almeida,
António Teixeira, Damião Martins, João Neves e a Nicolina Marta Nuno.
As Festas Nicolinas são, então, cada vez mais as festas de todos os
estudantes de Guimarães e que escolhendo a cidade para estudar encontram
aqui uma tradição única e de grande valia social e cultural.
Hoj e as Nicol ina s são uni a forte reali dad e cul tur al, mob ilizado ra
da Alma Vimaranense.
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O Santo e a sua Origem
Quem foi S. Nicolau?
Nascido em Pátara, na Líci a, pelo ano
de 270, ficou muito novo herdeiro de
avultados bens, po r lhe te re m morrido os
pais, vít imas de unia epidemia.
Foi mong e, aba de e dep ois arc ebi spo
g
de Mi ra . A su a fe st a Li túrg ic a, se un do o
Fl oc us Santor um, é o dia 6 de Dez embro.
Emp reg ou os seus bens em obras de carid ade,
espec ialmente no dote de três rapa rigas
pobr es. Eleito arce bispo de Mira em temp o
das per seguiçõ es, chegou a estar preso, só
vo l to u à dio ce se no go ver no d e
Constantino Magno. Foi um dos 318 bispos que
condenaram o Arianismo no primeiro concílio
de Efeso. Morreu pouco depois, cerca do ano
325.
Pelo ano de 1087, como a cidade de Mira
estivesse em poder dos Turcos, uns mercadores
de Bari retiraram de lá as relíquias de S. Nicolau
e trouxeram-nas para a sua cidade, onde
construíram pa ra as gu ar da r, uma ig re ja
magn íf ic a. De sd e ent ão, o culto do sa nto
espalhou-se po r todo o Oc ident e e tor nouse mui to popular , sob ret udo como patrono e
protector dos jovens.
Quais os seus Milagres?
"... Três meninos, depois de
esquartejados por um estalajadeiro mauzão, foram ressuscitados pelo santo";
"... As raparigas recebiam pela chaminé ou pela janel a as prend as e
valores que fizeram o seu dote subtraindo-as, assim, à vontade do pai de as
colocar num prostíbulo".
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Qual o significado do seu culto?
O pov o festej a des de temp os ime moriai s este san to que assume
difere ntes for mas de folguedos em diferentes zonas da Europa.
- Na Als ácia as cr ian ças, ain da hoj e, col ocam na noite de 5 par a
6 de Dez emb ro um sapatinho na chaminé, para receberem uma
prenda do santo.
- No no rt e da Eu ro pa es ta tr ad iç ão po pu la ri zo u -se e, ho je ,
co rr e mu nd o na tradição do Pa i Natal . O Homem do saco das
prend as que a Col a-cola pin tou de vermelho numa campanha de
marketing.
- S. Nico la u é o or ago de uma da s ig reja s do ce ntro da cida de
do Po rt o. No di a do santo, 6 de Dez embro, é cos tume antigo, o
aba de da freguesia dar uma ras a de ca st an ha s pa ra qu e se fa ça
um gr an de ma gu st o on de pa rt ic ip a to da a pop ulação e que a
len ha é ped ida pel os gar oto s da fre gue sia , faz end o gra nde
ba ru lh o de ca mp ai nh as co m o se gu in te pr eg ão : "Q ue m dá
un i pa u p' ra S. Nicolau!... Venham queimar os pecados e o pau na
fogueira de S. Nicolau!..."
- Há re fe rê nc ia s ai nd a a S. Ni co la u em Sl ob re gâ t, Pa na de s, em
Es pa nh a, em regiões geladas da Ex-URSS e ainda em Bári, Itália.
A Igreja e a Festa Popular
A at en çã o da Ig re ja fo i se mp re mu it o po la ri za da pe lo s
pr ob le mas do s fe st ej os religiosos que, com influências profanas satisfaziam
o povo anónimo.
Vá ri as ca mp an ha s ec le si ás ti ca s fo ra m fe it as pa ra a
tr an sf or ma çã o de st as mani fes taç ões , ten tan do can ali zar pro mes sas e
imp or sol enida de e o car áct er comun itá rio ao s el em en to s do cu lt o
of ic ia l, lu ta nd o co nt ra as Da nç as e out ra s ma ni fe st aç õe s ma is
violentas. Nada porém conseguiram.
Com as Nico linas a Igrej a esteve sempr e pr esent e mes mo co m os
"d esvio s" e os fe st ej os , da da s as sua s ca ra ct er ís ti cas de
ir re ve rê nc ia e li be rd ad e, nu nc a fo ra m controladas.
O po vo re vi u-se se mp re ne st a fe st a. pr ote ge u -a. e a Ig re ja
so me nt e es te ve presente nas confrarias e Irmandades.
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AS INSTITUIÇÕES NICOLINAS
Confraria
Há referênc ia desta inst ituição medieval como antecesso ra da
Irmandade. Dela não há documen tos que tenh am chegado aos noss os dias,
a não ser a obra Sant uário Mariano que há página 195 que citamos:
"... tem a Senhora da Conc eiçã o uma nob re irmanda de, a que
deram princíp io os Estudantes da mesma Vila de Guimarães no ano de 1591..."
Assi m po is, no s fi nais do sé c. XV I os Es co la re s de Gu imarã es
ti ve ra m ou tr a corporação com altar numa capela de culto a Nossa Senhora da
Conceição, hoje Igreja de Santo s Passos e cujo culto terá sido tran sferido no
séc. XVII I para o templo novo junt o à velha via romana para Bracara
Augusta.
Associação Escholástica Vimaranense
Em 18 37 na ca sa da Ru a da s La me la s pe la s 16 ho ra s un i gr up o
de Ni co li no s cr ia m es ta as so ci aç ão ap ro va nd o os se us es ta tu to s qu e
se ir á fi na r qu as e no fi m do séc. XIX. Defin em clarame nte nos seus
Estatut os Que m é o Nicolino e o desempe nho dos Nicolinos na
organização das Festas.
Irmandade de S. Nicolau
Fundada em 1691 segundo João de Meira, com sede na Insigne e Real
Colegiada de Nossa Senhora da Olive ira com o objectivo de "pro mover o
culto e veneração ao seu padroeiro, S. Nicolau, Bispo de Mira".
Sufragar as almas dos irmãos falecidos;
Cumprir encargos e legados pios;
c) Promover o espirito de solidariedade entre irmãos;
a)
b)

Conforme o Art. 5° dos seus Estatutos de 11 de Maio de 1993 esta
Irmandade rege-se em caso de omissão regulamentar pelas Normas Gerais de
Regulamentação das Associações de Fieis (NGRAF) e pelo Código de Direito
Canónico.
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AAELG – Associação dos Antigos Estudantes do Liceu de Guimarães
Fundad a em 1961 por um grup o de Velhos Nico lino s, que fazi am a
sua ceia no Jordão, foram os seus Estatutos aprovados por despacho
ministerial a 17 de Julho.
An tóni o Fa ria Mar ti ns soub e agr ega r a el e out ro s ve lho s
Nico li no s no me ad ame nt e He ld er Ro ch a – O Ni co li no -Mo r -, que
fo i um do s pr in ci pa is impul siona dores da AAELG. Torno u-se numa
insti tuiçã o impor tante, pois durante uma trin tena de anos , albe rgou a Alma
e o Espirito Nicolino e dinamizo u a Festa com uma nova geração, a da
década de 60.
A AA EL G te m se de na To rr e do s Al ma da s, cu jo te rm o de
ce dê nc ia fo i deliberad o pelo municí pio em 18 de Outubro de 1967, sendo
o Presidente em exercício do Município um velho Nicolino – João Mendes
Ribeiro – que soube reconhecer à festa Nicolina uma mais valia cultural para
Guimarães.
A AAELG promo ve a solidariedade e o conhe cime nto, o estud o e a
sabedori a, apoiand o os estuda nte s emp en hado s e estudios os co mo
manda a tradição, co m os seg uin tes pré mio s de patro nos ou mes tre s,
apr ese nta dos e dis tri buído s na noi te das Danças de S. Nicolau, a 6 de
Dezembro:
António Faria Martins -- Melhor Aluna
Prof. Emídio Guerreiro – Melhor Aluna de Matemática
Com. José Maria Gomes – Melhor Aluna de Letras
Valeriano Abreu – Melhor Aluna de Ciências
Dr. Nuno Simões – Melhor Aluno
Prof. José de Pina – Melhor Aluno de Desenho
Com. Gonçalves Sanches – Melhor Aluno de Ciências
Prof. Moura Machado – Melhor Aluna de Desenho
Encontra m-se aind a em estu do a criação de apoi os para aluno s
carenciad os ou com dificuldades. Uma função de solidariedade social
reconhecida também à AAELG.
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Comissão dos Novos
Era anualment e ele ita , jun to ao chafariz do Carmo, unia comissão de
jov ens responsáveis pela realização das Festas: Presidente. Vice presidente,
Tesoureiro, Secretário, Chefe e Sub-chefe de Bombos, dois Vogais de Festas e
dois Vogais de Academi a que comp õem o ele nco desta comi ssão .
Demo cratica ment e e acompan hada pel o pre sid ent e ces san te. Hoj e
inf eli zme nte assim não aco nte ce.
A est a co mis são , a Academia Nicolina reconhece ou não, autoridade,
para o cumprimento dos objectivos dos Festej os. To rna-se esta med ida uma
exi gência, para que a Fe sta não so fra d es vio s imprevisíveis e nefastos,
mascarados de tradição ou de irreverência juvenil.
A Festa tem de ser honesta e, por isso, avalizada pelas instituições que
lhe são reconhecidas: a Irmandade e a AAELG.
A esta co missão a Academi a Nicolina reconhec e ou não
auto ridade para o cumprime nto dos objectivos da Festa ao Santo como
sempr e se desejou. O Pinheiro, as Nov enas e Pos ses, o Magusto e
Roubalheir a, o Pre gão e Maçã zinhas são orga niza dos com mais ou menos
brilho confor me a "garra" e voluntariedade dos jovens que compõe m esta
comissão anual que se deseja democrática e rejuvenescida.
Compe te ao 1º Vogal da Academia – ser o porta estandart e no 1º de
Novembro e em cima do cava lo no Pregão ou sempre que era prec iso a
presença do estandarte da AAELG. Ao 1° e 2" Vogal da Academia compete
também a guarda d'Honra dos quatro directores principais. Aos Vogais de
Festas compete-lhes organizar o cordão de festão e ornamentos e realizar todos
os contactos para o êxito do Pinheiro. O Chefe e Sub-chefe do Bo mbos
de ve m ze la r pe la ap re nd iz ag em do s to qu es da s ca ix as e bo mbos co m
"Ensina nças " e "Sabatinas " para que os mais jovens saib am faze r as
"ranas e pranas" quando tocam com os outros no colectivo. Devem ainda
sempre que solicitados conduzir os apr end ize s e toc ado res e rea liz ar
"Ens ina nça s" em esc ola s par a a divul gaç ão das Festas.
Nov os da Comiss ão têm compor tamentos e pra xes com alg uma
tra diç ão e dirigem com mais ou menos criatividade a irreverência Nicolina da
juventude.
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Academia
O co nj un to da s in st it ui çõ es fo rm ai s pú bl ic as e re co nh ec id as e
os gr up os inf ormais e ter túl ias que se conhecem, por que org anizad as, e
que con tri bue m par a a valorização das Festas. São aquilo que se reconhece
como Academia Nicolina e que geracionalmente será rejuvenescida mantendo
vivo o Espírito e a lembrança Nicolina.
Hoje há um grupo de Nicolinos que, na sequência da vontade
manifestada na 1ª Convenção Nicolina. em 1995. pretendem institucionalizar
esta Academia.
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OS NÚMEROS DA FESTA
Pinheiro
Novembro, 29, 18 horas, a cidade já está em alvoroço.
Ao longe ouve m-se os repiques e as zabu mbadas à mistura com
o barulho das buzinas e dos motor es, já em fuga para fora da cidade.
Aqui e ali barr etes populare s de cores rep ublican as vão pin tando as
cabeç as de mui tos dos cidad ãos que, de vár ios recantos da cidade vão
desaguando nas praças. À porta dos restaurantes e tascas do burgo juntamse à espera do TODO-QUE-É –O-GRUPO.
Caixas e bo mbo s in iciam ensaios de "c anas e pranas" faz endo
aumenta r o núm ero de cidadã os de várias gerações que, em cad a
grupo, se vão encontrando em abraços de saudade e camaradagem.
Pela noite não há recanto gastronómico que não tenha uma tertúlia
de estudantes, novos ou velhos, a preparar-se para o ritual Dion isía co, a
Ceia Nico lina, à boa moda minhota: ROJ ÕES COM CAST ANH AS E
PAP AS DE SAR RABULH O, REGADAS COM UM TINTO NOVO
CARRASCÃO, até fartar!...
VIVA S. NICOLAU!!!
VIVAM AS NICOLINAS!!!
A cidade encheu-se de dezenas, milhares de jovens de várias
gerações, antigos e novos velhos estudantes do burgo vimaranense que,
depois do encontro de saudade com velhos companhe iros, camaradas ou
colegas de Escola, gastrono micamente satisfeitos com uma soberba
Ceia Nicolina, sobem ao Cano para ir buscar o maior mastro da região –
O PIN HEI RO MAGNO – par a, numa das pra ças maiore s da cid ade
medieval -7 . O Campo da Feira – levantar o dito. Pô-lo erecto,
anunciando assim as Festas da Academia, da Juventude de Guimarães.
"Ranas e pranas" acompanham todo o percurso enchendo o ar de sons,
afinado s a preceito, que se solt am de milh ares de caixas e bomb os que
os nicolinos transportam e que se mistur am com o chiar dos carros de
bois que puxavam o mastro deitado e iluminado por feéricas luminárias.
Miner va atenta e emper tigada lá no alto inicia o cortejo e é a prova
de coragem de um dos caloiros, jovem estudante escolhido e aceite pelos mais
velhos da Comissão.
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Uma noite de irreverência, de novas experiências para os novos de
recordações para os velhos, em cada ano renovada, com vivacidade e
rejuvenescido fulgor.
Á força dos ani mai s ent ra o pin hei ro no bur a co que é tap ado
com vigorosas pazadas de terra no meio de infernal zabumbada. Os bombos
gemem de pancadaria aos toques: 3 . 2 . 2. 3 . 1 . 3 . 3 . 5 e volta tudo ao
início, ao repique da caixa.
O Pinheiro está ao alto!!! Viva S. Nicolau!!!
As Festas dos Estudantes de Guimarães estão iniciadas.
Até 7 de dezembro a cidade terá diversas metamorfoses.
VIVA S. NICOLAU!!!
VIVAM AS NICOLINAS!!!

A ceia da confraternidade
Antigamente acontecia somente depois do "mastro ao alto" e de se
ouvir o Hino Nicolino. A últi ma "Zabumb ada" rigo rosa e bem afinada,
era ali tocada a preceito. O povo comentava satisfeito.
Os estudantes partiam então para os reca ntos onde se
preparavam as ceias: na Casa Piedade logo ali na Ramada ou na Joaninha
na Oliveira.
Ainda em algumas casas particulares aconteciam estas tertúlias
pela noite dentro que com uma boas malg as de Tinto novo
acompanhavam uns Rojões com Castanhas; umas Papas de Sarrabulho;
umas Arrozadas de penosas; sardinhas assadas, broa e Caldo Verde...
Hoj e a cei a Nicoli na é o jan tar que antece de função , faz endo o
tempo par a o cor tej o que lá, atr ás do Monte Lat ito , aguarda a
che gada dos toc ado res enchendo o Campo de S. Mamede.
Hoje os Nicolinos enchameiam os Restaurantes da Cidade.
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Novena da Conceição
Dezembro frio. A geada Cobre os
caminhosque vão. Sob os palores da
Alvorada. Ao lugar da Conceição!

Novenas
Novenas de Azurei ou de. Azurem, freguesia a
que pertencem, foram implantadas enquanto hábito
cultura l no séc. XVIII pela obrigaç ão de "realiza r
missas cantadas todos os anos, a 7 e 8 de Dezembro
pelos moços coreiros da colegiada" dedicadas
Padroeira N. S. da Conceição cuja Ermida estava
implantada fora das muralhas da cidade, no alto da
Silve ira junt o à e str ada que já o s ro ma no s
conheciam em direcção à "Bracara Augusta".
Seria uma forma de libertar em folguedo
matinais (fora dos olhos do povo) os grilhões da
ensinança a que os moços coreiros estariam sujeitos
em juvenis manifestações matinais.
Os coreiros de sinetas barulhentas e os civis,
outros jovens, zabundando as caixas e os bombos
ritmados a preceito nove vezes que os nove dias dos
festejos assim obrigavam. Daí as novenas repetidas
dia a dia e que são no seu imaginário temporal bem
descritas no texto seguinte já do princípio do século em
Matinas.

Denso brilho de ametista.
Reflectindo a tua cheia,
Sob o Alpendre Seiscentista Peta noite
bruvuteira!...
Comoa esperança redentora.
A Devoção pressurosa
Vai visitar a Senhora
Da Conceição - «Gloriosa!»
As sinetas tagaretas.
Em transportes de ategria. Tritam. em
notas singelas: «Tota putchra. es
Maria»
E o eco responde atém...
- Querubim. anjo ou donzel: «Tu
Glória Jerusatém!" «Tu laeticia
Israel»
Reparai na Capetinha 'Spargindo tuz,
cm lampçjos. A reftectir a Rainha
No brilho dos azutejos
Já chegou o Organista. Sisudo ... fitando
o chão!... - João Lopes. grande artista
Na sotfa do cantochão!
Lá estão o Mis, ferreira E o Couto
Proc urador: João de Deus enfileira
Também canta por amor!...

Magusto
H á b i to h e r d a d o d o s f e s t ej o s a S . M ar t i n h o – 1 1 d e
N o v e mb r o – e q u e acompanha m desd e temp os imem oria is a festa a S.
Nico lau, bispo , e que os moço s de uma comunidade iam pedindo pau e
recolhiam madeira e castanhas pelas casas e pelascon fraria s e que no Ross io
– a Pra ça maio r - da freguesia fazi am fog ueir a e assa vam castanhas - o
magusto - convidando todo o povo da freguesia.
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«O acontecimento principal da noite é o acender da fogueiras no rossio
de cada cidade, no terreiro de cada aldeia ou lugar. Cada fogueira
corresponde a um foco de sociabilidade e é uma vivéncia comunitária.
O us o ri tu al do fo go é ta mb ém um a ca ra ct er ís ti ca ma rc an te
da no it e de S. Martinho a 11 de Novembro e da noite de Natal o S.
Nicolau. Também nas casas onde foi acesa uma fogueira na noite de
S.Se bastião, não entrará "fome, peste e guerra" quer isto dizer hoje: a
pobreza, a doenças epidémicas e o recrutamento militar dos moços.
Na noite de S. Martinho, nas ca sas do s que pode m, assam -se
casta nhas e ba ta ta s, ao lu me , e o vinho no vo co rr e em abun dánc ia, li
ne ce ssár io refe ri r ne ste con texto , o sig nif ica do sim ból ico do vin ho: "o
vinho é sím bolo do org ulh o e do valor dos hom ens da casa, e é
ofe recido a todos os visitante s. A fal ta do vin ho em cas a, é motivo de
parti cular vergonha para o camponês. A noite de S. Maninho celeb ra
assim, o êxito da cas a na sua rep rod uçã o, em lermo s quer da sua
alimentaç ão, quer da su a posição social ao longo de mais um ano"». (cf.
João de P. Cabral, pág. 67 ob.cit.)
Nas Nicolinas este número tem origem no dízimo de Urgeses que o
Capítulo dos Cónegos teria atribuído aos jovens coreiros da Colegiada e que,
depois de o receberem na dita freguesia, desciam à cidade pelo lugar da Cruz
de Pedra indo desaguar no Rossio do Toural.
Posses
As po sse s remon ta m ao Co nve nto das Cla rista s. Lá acontecia m
fes tas onde participava toda a classe fidalga do burgo e onde apareciam doces
confeccionados pelas próprias freiras.
Claro que send o as Nicolina s uma festa de jove ns, obvia se perc ebe
a simpatia das freiras pelos estuda ntes que lhes dedicavam serenatas e
danças e apelavam à "posse" de confeites e encartuchados – os doces da antiga
costumeira.
As Pos ses fora m ao longo dos temp os send o apropriada s pela
cidade e fora m muitas aquelas que ficaram famosas:
Há Posses que descem atadas ao cordão...
Há outras, de vitualhas, de pôr a boca molhada e que logo ali são
petiscadas. Posses há, de fazer tremer o coração.
Há Posses apresentadas à sacada... com mais ou menos decoro.
Há Posses que descem à rua e de lume são cercadas.
VENHA A POSSE!!...
E VENHA A POSSE!!...
A POSSE É NOSSA!!!
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As Pos ses são poi s, band os de estu dan tes que, com a toc ata
acompanhando a esturdia ao som do hino Escholástico , vão a cada casa ou
estabelecime nto combinad o, buscar ou aguardar a Posse qua se semp re
bem "gr itad a". Dádiva gene rosa para a ceia daquela noite de convivialidade.
Roubalheira
Rem onta a uma sér ie de diver sõe s San joane ira s do mun do rur al e
que como tanto s outros háb itos foi caind o em desus o. O seu obj ect ivo
era faz er des apa rec er objectos mais como "partida" ou brincad eira do que
intenção verdade ira. Uma "justiça" caseira que fez tradição. Claro que a
comunid ade procurava ter algumas precauções mas os vas os janel eiros,
eram se mpr e a grand e e pr inc ipa l vit ima desta br inc ade ira. A
Roubalheira finou-se pelo aproveitamento que "amigos do alheio" faziam desta
noite, indevidamente, em 1972.
Hoj e as roubalhei ras for am propostas na tr adiçã o, sen do os seus
aut ores, a Comissão dos Novos de 1997, com o jovem e respeitado
preside nte Lobo, mas somente foram concretizadas em 1998 pela insigne
comissão do presidente Miguel.
Pregão
Bando Escolástico ou Pregão. Tal qual se fazia no séc. XVIII, com o
pregão real. Os estudantes em grande grupo e com toques de caixa repicada e
bombo ritmado, agreste e barulh eir a pró pri a, apr ese nta ndo -se à cid ade
apr ego and o as sua s rei vin dic açõ es e apresentando as suas criticas e
desejáveis aspirações para futuro.
Há qu em di ga qu e a ve rd ad ei ra hi st ór ia do "p re gã o" Ni co li no
re mo nt a propriamente ao séc. XVI à tradicionalista Universidade de
Salamanca.
De facto, segundo o Estatuto de 1536 desta Universidade em
determinadas festas reguladas pelo calendário da Igreja saíam a público os
estudantes dos vários colégios rec ita ndo nas ruas per ante gra nde s
aud itó rio s, dis cur sos que mai s par eci am "li çõe s práticas" de aluno
Universitário.
Ora, em Salamanca foram muitos os estudantes Portugueses que lá se
formaram confo rme vem re fer ido na Histó ria de Portuga l, de Reb elo da
Silva no capítul o da Restauraç ão: "os escola res Por tugueses que
frequentavam em Salama nca os estudo s superiores, eram mais de
quatrocentos" (ob. cit. T.4°).
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Muitos alunos para a época e uma importante informação já que, muitos
destes alunos eram jovens vimaranenses, e foi de Salamanca que vieram os
professores para a criação do Colégio Universitário da Costa –funda do por D.
João III – sendo o mais referido D. Diogo de Murça que, ao fim de 14 anos,
iria definitivamente para a Universidade de Coimbra.
O p r egão er a então à ép o ca, o Band o Escholástico, com
epigramas satíricos aos costumes; al usõe s pi ca ra s ao s su ce ss os es co la re s;
am av io s ro mâ nt ic os às da ma s; co ri sc ad as vi ru le nt as ao s intrusos;
panegíricos Camonianos aos Deuses gentílicos;
brejeirices picantes às
criadas
e co st ur ei ra s; fa cé ci as cr it ic as ao s go ve rna nt es
mu ni ci pa is , pa nç ad as ri so nh as ao s bu rg ue se s; hossanas campanudas à
política de cada época.
Enfim, trajados de trabalho: camisa branca e lenço tabaqueiro; calça
escura e barrete português de cores replubicanas, as caixas e bombos
antecedendo o porta-bandeira a cavalo. Aproxima-se então o carro pregoeiro
com a multidão aconchegando-se para ouvir os ditos, dicho tes gritados a
pleno s pulmõ es pelo pregoeiro. A multidão vive o momento em cada praça e
recanto da cidade, num dos sete momentos em que Pregão é repetido até ao
anoitecer do dia 5 de Dezembro.

Pregão a cavalo
Séc. XVIII
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Maçãzinhas
São a al ma es se nci al das Ni coli nas nu ma relaçã o natu ral da descob erta
do home m e da mulh er. Cumpre-se aqui o ciclo natu ral do acasalamento
no solestício de Invern o. O jov em ofe rec e na pon ta da lança a maçã símbol o do pec ado original - à men ina da janel a que a rej eita ou lhe
ofe rec e em tro ca a prend a. A fál ica lan ça est á engalanada de fitas
coloridas oferecidas pelas outras meninas das suas relações. A grande fita do
laç o, mais lar ga que ata as res tantes, é ofe rec ida pel a mãe ou pel a
namora da compr ometida. A razão do compromisso
entre o masculino e o feminino que neste acto
público se exprime está ligado à relação social e de
maternidade.
Es ta Re co ns ti tu iç ão cr ia da pe la im ag in aç ão
po pu la r e ju ve ni l re fe re -se ao mi la gr e do Sa nt o
da Salva ção das Virge ns. É o centr o das Nicol inas e
reali za-se sempre na tarde do dia 6 de Dezembro,
com um cortejo de apr ese nta ção dos jo ven s
mas carado s e tra ves tidos. Percorre as ruas da
cidade e antecede o erguer das lanças co m a maçã
na po nt a à pr oc ura da "p rend a" espe ci al da qu el a
meni na ou da ma, po r qu em o jo ve m ar de de
paixã o. Hoje es tá es ta tr adição no coração do
centr o histórico : a Praça de Santiago e o largo da
Oliveira.
Danças e Comédias
As da nça s co meç aram po r ser aprese ntadas em ce na pu blic a
no Ro ssio do Toural; na Praceta do Convento das Claristas ou nos Pátios e
casas Senhoriais.
O Esta tuto da Ir mandade do Séc. XVII ind ica já nu m do s se us
capítulos a maneira como os estudantes obtinham meios de receita para a
festividade.
A exp loração de Com édias e Dança s pelos escho lásti cos e sua
or gan izaçã o possibilitaram a construção da Capela de S. Nicolau anexa à
Colegiada e hoje novamente restaurada.
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Em 1738 terminou esta prática empresária de explorar representações
criticas e coreográficas. Em 1972 recreou-se este número das Danças que se
realizaram no Cine-Teat ro Jord ão embor a em anos ante riores tivessem
esporadicamente sido apresentados por grupos de estudantes.
Desta última série de representações há figuras que se destacaram
pelo contributo às Nicolinas: O Afonso Henriques (Zé Maria Magalhães), a
Mumadona – o Alcaide, o Bobo. S. Nicolau (Alexandre Rodrigues), a
Minerva, o Gil Vicente, o Povo, as Mulheres, os Coreiros. Um espectáculo
somente de homens que se "travessem" em diferentes personagens.

Uma noite de saudáve l humor e feérica Sátira Social, de critica aos
acontecimentos do ano na cidade que cada vez tem mais aderentes e que só
se representa uma vez.
Pena que o Jordão já não exista!!!

Baile da Saudade
Bai le. Hoj e tenta -se ref aze r com alg um rig or o baile do fim do séc ulo
XIX . Emb ora com aspecto decad ent e ele pretend e fun damen talme nte
ser uma recriaç ão dinâm ic a como prete xto par a um são conví vio e
reenc ontro fra ter nal onde se faz a apologia das relações entre os homens.
Elas deixam-se levar rodopiantes ao som da valsa ou nos rompantes do
tango...
Eles aprumam-se como cavalheiros, com tiques discreto s em toques
de colarinho ou punhos da camisa, concentrados na tarefa de não pisar a dama
que seguram nos braços delicadamente... e reveem-se velhos amores
interrompidos, cenas de ciúmes escondidas e paixões que chegaram a queimar
corações.

23

Cartilha Nicolina

A músi ca de outros temp os, de todo s os temp os, paira no ar à
mist ura com as conversa s disc retas, as gargalhadas brej eiras e os sorr isos,
de sauda de e danç am-se os Boler os, as Valsas, o Chá-chá-chá, as Romba s
e depoi s os Slows dos Beatles ou o Rock dos anos 70. Hoje tudo é mais
calmo.
Uma noite onde com rigor e protocolo se realiza uma ceia e um baile
da melhor confra ternidade, reenc on tro de amigos e de co mpa nheiros de
outros te mpos on de pon tificam as recordaçõe s dos amores e paixões que
se entr egam com saud ade aqui e como herança às gerações mais novas.
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GASTRONOMIA NICOLINA
Cumprindo o Solesticio de Inverno a Festa Nicolina detém ainda um
g
património lertuli ar e gas tro nómic o imp ortante . Ao lon o das épo cas a
mes a foi um espaço de confraternidade fundamental para a iniciação dos
caloiros e rituais de integração.
As tradiçõ es do conter e do beber são rituali dades Dionisíaca s e
Baq uian as e, sobretudo respeitavam os ciclos natura is da terra e o uso dos
seus frutos ou produtos em cada estação.
Também os locais de enco ntro eram aque les onde os adul tos tinh am
poiso. As TAS CAS e comed our os. Mui tas for am ref erê nci a de memór ia,
bem como ponto s de encontro de grupos e tertúlias, espaços de debate e de
crescimento pessoal e social.
São aind a hoje referidas no imag inár io Nicolino a Tasc a do Miranda
g
à Praç a da Oliveira com o seu fami erad o "pit o de mergulho" ou a do
Calondro onde se afinava a cai xa ou o bombo e se tomava um
que ntérri mo Caldo de Unt o, dep ois de se toc ar as Novenas na Srª da
Conceição. Refir o ai nda a famosa loja da Srª Aninhas onde se co mia m
uns bol inh os de far inh a e ovo e rab ana das, ou um pic a no chão
enc ont rad o perdido na noite e que a madrinha tratava a preceito.
Tudo o que fosse de petiscar ou de comer era regado por um tinto
carrascão novo cuja prova era feita pelo grupo que bebia da mesma malga
como "membro" efectivo.
Das Tascas e Venda s ainda vivas hoje na cidad e quero fazer
referência já que a Festa Nic oli na hoj e é tão gra nde que enche mais
dep res sa os res tauran tes de comida "plás tic a" e ins ipi da com "lí quido s" a
aco mpa nha r de orige m duvid osa , com pouco respeito por Baco.
Assi m, são aind a de referên cia, memó ria e trad ição , pon tos de
con vivialid ade com petiscos regionais e Baco a inspirar em copos de branco
ou malgas de tinto, e que os Velhos conhecem bem:
A Sequeira da Rua de Stª Maria
A Adega do Conas à St" Luzia
A da Viúva e outra do Salgado, no Cano
A Cozinha Regional do Beça na Praça de Santiago
Os Caquinhos na Arrochela
A Tasca do Pimenta à Rua da Rainha
Ou a Venda do Pinto na antiga Rua dos Francos
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O Castro e ainda o Regional na Rua D. João I
A Velha casa do Corta que já desapareceu, este ano, do Campo da Feira.
A Cas a Pie dad e na Rua da Ramada , a mais antiga , hoj e na cid ade ,
dat ada de 1905 a sua criação.
"Boletes" à moda da SrªAninhas
3 ou 4 ovos
Fermento e alguma farinha. Vai a fritar fazendo uns bolinhos fracos
que servia m para enganar o estômago e existem ainda nas comunidades
rurais que lhe conhece m a receita.
Rabanadas
Fat ias de pão de cacete pas sadas por água açucar ada ou vinho doc e
e dep ois fritas. Eram "brancas" ou "tintas", mas doces, porque no fim eram
polvilhadas por açúcar e canela.
Se passadas por leite e ovo antes de serem fritas, as rabanadas são
"ricas". Que saborosas!!! Um manjar regional de todas as horas.
O Caldo de Unto do Calondro
Água quent e da cozed ura da barriga de porco ou do bacalhau. É
deita da sobre cebola e ovo cozido acompanhado de pão de milho migado.
Este caldo pelas calorias que empresta, está indicado como suadouro
terapêutico usado pela gente do campo para curar constipações.
Pasteis da Joaninha
Mas sa tenr a com recheio de batata doc e, chil a ou castanh as, tudo
pas sado ou moído.
A Joa nin ha tinha uma tas ca na Pra ça da Oli vei ra e tin ha sid o
ant eri ormen te criada int ern a no Convent o das Cla rista s onde teria
apren dido a art e da doçar ia de Guimarães.
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Ceia Nicolina
Ro jõe s co m pa pa s e ca st an ha s e/ ou ar ro z de ba ca lh au ou de
pe no sa s (pica-no-chão).
Leite creme e figos e tinto carrascão.
Antigamente haviam ainda em alternativa sardinha assada, bolinhos de
bacalhau, broa e caldo verde.
Moinas de S. Nicolau
Eram ofe reci das pelas vend as ou pelas casas de Velhos Nicolinos
aos jovens tocadores de caixas e bombos que em "Ensinanças" ensaiavam as
"ranas e pranas" até 28 de Novembro.
Figos de ceira; Maçãs: Broa: Nozes; Castanhas;
Bacalha u demolhado com cebola; Cebola com sal e tremoços e
sempre a Malga de tinto a acompanhar.
Em algumas casas mai s abund ant es era acrescent ada a Bo la de
Carne, que enriquecia substancialmente o estômago dos jovens zabundantes.
Enfim unia tradição que a nossa memória aqui regi sta para os vindouros e
que, quantas veze s, eram motivação suf ici ente par a manter viva a Alma
Nic oli na e que os "Ch efe s de bomb os" geriam a preceito para que a
"Música" tocasse afinada e colectiva.
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QUEM FOI A SENHORA ANINHAS
A se nh or a Anin ha s er a na tu ra l do lu ga r cl a Pi ca , Qu in ch ãe s,
fr eg ue si a do conce lho de Fafe: "... Mulher simples pois, de formação
popular, condi zente com a sua ori gem mod esta - . Tinha vindo tra bal har
par a Guimarães e cas ado com o And ré, con tinuo do Liceu. Esta mulher
vivia do rendimento que lirava do negócio, pouco vultuoso, da sua loja. ao n°
57, rés do chão, da Rua de Santa Maria, morando ela por cima:
a loja era uma pequena lojeca de uma poria só, que se espreitara
com os dois bancos de madeira. compridos, mas de pernas baixas, onde nos
íamos sentando na conversa e de onde íamos vendo quem passava. conforme o
espaço disponível permitia. Dentro, um cubículo pouco mais largo que a porta de
entrada, com as paredes enegrecidas pela fumarada vinda da cozinha, em lareira
de pedra, situada no findo, noutro aposento que dava para o quintal.
In Povo de Guimarães 27.11.985.
Ficava, pois, muito próximo do Internato Municipal, depois Liceu
antigo, to rn an do fá ci l o en co nt ro a to da s as ho ra s do di a co m gr up os
de es tu da nt es qu e aca rinhava, pro tegia, apoiava.
Ao lon go de várias geraçõ es contribuiu, ass im, par a a fraternidade
da festa e da vivência da tradição.
A Senhora Aninhas ganho u por justiça, reco nhecida por gerações de
nicolinos, um esp aço no seu cor açã o e, ainda, a condi ção de Mãe ou
Mad rin ha, qua nta s vez es amiga, conselhe ira e educador a. Foi unia
referência para os jovens que marcaram unia época e que deixa transparecer
numa certa aura de mito e saudade.
Por tudo isto os estudantes revelaram sempre para com a Senhor a
Anin has um sentime nto de gratidão. E se para ela , eles eram os seus
meninos, para eles, ela era a sua mãe. fazendo passar á sua porta o cortejo clo
Pregão.
Em 1971 foi prestada uma simples, mas significativa homenagem à
memória da saudosa senho ra Ani nha s, tendo sid o desce rrada uma lápida
na casa onde mor ou a bondosa Senhora, na rua de Santa Maria. Nela se lê:

Aqui nos abriste o peito;
Aqui te quisemos bem:
Aqui foste, de Estudantes
Conselheira e Santa Mãe.
A Senhora Aninhas Os
antigos estudantes
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ESPIRITO NICOLINO
Ser Nicolino é gostar da vida.
Ser Nic oli no é che gar a Novem bro como tod os os ano s e sen tir as
gen tes de Gu im ar ãe s já habi tu ad as ao "b ar ul ho" da s Ni co li na s qu e
ch eg a, co m si mpat ia às conversas de todos os dias.
Ser Nico lino é perceber que a cidade como que instintiva ment e se
prepara para uma tradição com quase quat roce ntos anos de vida e que
apoi a e anima, de facto , com irreverê ncia e criativi dade , na prime ira
semana do mês de Deze mbro de cada ano. Por todos os can tos des ta
cid ade se vislumbra m jov ens de bar ret e ver melho e ver de com caixas e
bombos ao ombro, preparando-se para vigorosas zabumbadas ou procurando
em grupos de Sabatinas ruidosas aprender os toques colectivos.
Se r Ni co li no é es ta r pr ep ar ad o pa ra a Fe st a; bu sca r a li st a
do s ve lho s companheiro s e fraternalmen te constr uir um encontro na ceia
Nicoli na, nas Maçãzinhas, nas Danças, no Baile.
Ser Nicolino é ter saudade das coisas boas da vida proc urand o com
os outros as alegr ias sobre tudo e comba tendo as triste zas e azares, fazer de
cada dia mais um dia de verdade.
Ser Ni coli no é ser solidári o. No dia a dia do trabal ho , do lazer,
da fa míl ia, procurando ajudar nos momentos difíceis as carências de muitos
dos nossos amigos e companheiros.
Ser Nicolino é gostar de estar com os outro s, em gastr onómicas
confraternidades e como livres pensadores, reflectir e ajudar a construir o
Mundo em que vivemos.
Ser Nic oli no é ser estuda nte tod a a vida, é gostar de aprend er e de
sab er mais , cada vez mais.
Ser Nicolino é reconhecer como valor maior a liberdade e contrib uir
sempre para que ela seja acessível e respeitada por todos os cidadãos.
Ser Ni coli no é ter amigos de todas as idades po rq ue se
partil ham aventura s colectivas que são uma herança que deixamos à cidade e
ao futuro.
Ser Nic oli no é não ter idade e ser e estar com tod as as ger açõ es
irma nad os na constr ução de uma cidadania mais honesta e participada onde
os homens se reconheçam pelos seus valores e se respeitem pelo seu trabalho,
honestidade e mérito.
Ser Nic oli no é amar o lon ge e a uto pia e const ruir com ela obras
de ami zad e verdadeira e honestidade de pensamento.
Ser Nicolino é respeitar os outro s como a nós mesmos e assim ter
consciência de que não existimos sós.
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Se r Ni co li no é es ta r insp ir ado pe lo Sa nt o Ni co la u e co m
sa ud ad e, pa ix ão. breje irice até aos limites do amor procu rar fazer das
Mulhe res as Musas inspiradoras da nossa existência natural.
Ser Nic oli no é cre sce r sauda vel men te e apr end er a est ar com os
out ros nes te Mundo Nosso.
VIVA S. NICOLAU em Guimarães!!!
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AS NICOLINAS E O FUTURO

Hoje estamos convictos que, as novas gerações redescobriram as Festas
Nicolinas. Não só porque o Santo tem novamente a sua Capela reconstruída e
restaur ada, mas também porque estas Festas transportam na sua Alma a
Alma da cidade, a Alma de unia reg ião, pujante e rica de valores colectivos,
e um património herdado físico e espiritual que desde pequenos aprendemos a
respeitar. Amamos a nossa cidade-patrimón io cuja razão de ser são as suas
pessoas com os seus defeitos e virtudes, com as suas tradições e irreverências,
com a sua vontade e arreganho.
As Nicolinas são conjuntamente com as Gualt erianas e o culto a S.
Torcato, os festejos mais antigos da região, herança dos antepassados que
desejamos continuar, sempre renovada e rejuvenescida. Só assim se entende
esta cidade-património.
O futuro fará das Festas Nicolinas uma atracção turíst ico-cultural
de st e bu rg o, re no va da s an o a an o. Um pr og ra ma de an im aç ão
sóc io-cul tur al ond e tod o o mun icí pio parti cip a, rec onhec e e aca rinha
contribuindo cada vez mais para a sua perfeição e brilho.
Em mui tas cid ades da Eur opa se conso lid am como atr acç ões
turísticas e Festas principais, reconstituições e acontecimentos de história local
valorizadas como acontecimentos turísticos e culturais.
As Nicolinas são a Juventude e ela é o Futuro.
VIVAM AS NICOLINAS!!!
VIVA S. NICOLAU PATRONO DA JUVENTUDE!
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... o autor agradece a convi vência
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compa nhe iro s Nic oli nos Li no Mo re ir a,
He ld er Ro ch a, Zé Ma ri a Ma ga lh ãe s,
Al exa nd re Ro dr igu es e Lu ís Al me ida
ve rd ad eir a
herança.
Dedica - o
particular mente
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co mp an he ir os de di re cç ão da AA EL G e
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damas do burgo, no ano da graça de 1998 da
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