ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS
ESTUDANTES DO LICEU DE GUIMARÃES
VELHOS NICOLINOS

RELATÓRIO DO EXERCÍCIO
DE 2016
Aqui se dá notícia resumida das principais atividades da A.A.E.L.G./ Velhos Nicolinos durante
o ano de 2016:
Janeiro
- No "rescaldo" das comemorações dos 150 anos do nascimento do Padre Gaspar Roriz,
comparticipamos a edição especial do jornal "O Novo Regenerador", que saiu como
suplemento n' “O Comércio de Guimarães" e, também, uma edição própria especial. A edição
especial teve uma tiragem de 500 exemplares que foram sobretudo distribuídos pela
organização ao longo do dia 12 de dezembro de 2015. Fez-se também uma distribuição
especial em instituições e entidades representativas, nomeadamente à vereação municipal,
em embalagem própria e endereçada.
- A 8.01.2016 decorreu com grande êxito o dito inefável “JANTAR - BALANÇAS DO DANÇO
DE 2015” com inusitada animação do “povo das Danças” e com a certeza de nenhum dos
mais de sessenta participantes ter passado sede.
- A 15.01.2016 colaborámos com as escolas do Agrupamento de Escolas Santos Simões na
realização do espetáculo "Janeiras 2016";
- A 25.01.2016 por convite do presidente da Câmara Municipal estivemos presentes no
Laboratório da Paisagem para assistir à Conferencia "Como Construir uma Cidade Verde".
- A 25.01.2016 a AAELG/Velhos Nicolinos fez-se representar nas comemorações do 21º
Aniversário da UNAGUI - Universidade Sénior de Guimarães que decorreu na Igreja de Nossa
Senhora da Oliveira;
- A 25.01.2016 a AAELG/Velhos Nicolinos, a convite do capelão Padre José Silvino, fez-se s
representar num encontro inter-religioso no âmbito da celebração dos 400 anos da
Irmandade do Príncipe dos Apóstolos São Pedro.
Fevereiro
- A 06.02.2016 estivemos com os “Romeiros de S. Salvador de Novelas” que se acolitaram
na “Casa do Outeiro”. Isto mais não foi que um convívio em casa do Sr. Diretor-cessante das
danças de S. Nicolau, Miguel Bastos.
- A 17.02.2016 foi feita uma recolha em gravação vídeo de um testemunho Nicolino,
efetuada na sede da nossa associação, ao Dr. Fernando Gomes Alves (advogado), nascido
em Guimarães, no Toural, no dia 28 de abril de 1941 e atualmente a residir no Bom Jesus
em Braga.
Março
- A 9.03.2016 a AAELG/Velhos Nicolinos fez-se representar, a convite da organização,
jantar de homenagem do velho nicolino Dr. Pedro Freitas organizado pelo Serviço
Pediatria do Hospital Senhora da Oliveira que decorreu na Casa do Gandião em S. Romão
Arões.
- A 26.03.2016 fizemo-nos representar na sessão solene comemorativa dos 150 anos
Associação de Socorros Mútuos artística Vimaranense - ASMAV.
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- A 26.03.2016 foi apresentada a relação do INVENTÁRIO/VALORIZAÇÃO DOS BENS DA
AAELG/VN e respetiva valoração para efeitos de seguro.
- A 30.03.2016 foi realizada a Assembleia Geral estatutária para aprovação do Relatório e
Contas. Foi antecedida por Jantar de trabalho que reuniu elementos dos Direção, do
Conselho Fiscal e da Mesa da Assembleia Geral.
Abril
- A 04.04.2016 foram redigidas as cartas para comunicar os louvores entretanto aprovados
em Assembleia Geral: ao sócio 311, António José Ferraz de Moura (A. G. de 29/11/2015), à
Comissão de Festas Nicolinas 2015, na pessoa do presidente, Rui Miguel Gomes Leite (A. G.
de 30/03/2016), bem como ao presidente do Município, pelo atendimento da proposta da
associação, da plantação do pomar das macieiras, na horta pedagógica no passado dia
6/12/2015.
- A 14.04.2016 estivemos presentes na 2ªreunião do Conselho consultivo da “Casa da
Memória”.
- A 25.04.2016, a convite do Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, a AAELG/Velhos
Nicolinos esteve presente na inauguração do novo “ Welcome Centre” e na inauguração da
“Casa da Memória”.
- A 27.04.2016 foi feita a apresentação à Direção da associação, na nossa sede, de um
produto da autoria de José Paulo Jordão: uma embalagem para vinho com a forma da Torre
dos Almadas. Esteve também presente Rui Silva, presidente da ACFN.
- A 27.04.2016 decorreu uma reunião com a Associação Comercial e Industrial de Guimarães
e com a “ONE Models” para discussão de colaboração no evento “Guimarães In Moda”. Este
evento contava também com o apoio da Câmara Municipal de Guimarães e do Vitória Sport
Clube. Foi decidida a nossa participação.
- Encetaram-se os Preparativos do Encontro dos 50 Anos 2016, a realizar no dia no dia 4 de
Junho.
Maio
- Continuaram os Preparativos do Encontro dos 50 Anos 2016, a realizar no dia no dia 4 de
Junho;
Junho
- A 04.06.2016 foi realizado o Encontro dos 50 Anos 2016, com missa na capela de S.
Francisco, visita à capela de S. Nicolau e com o almoço no “Dan José”, registando setenta e
um convivas. A edição deste ano teve foros de rocambolesco, desde o local da missa que,
por motivo de obras da nossa vizinha capela de S. Crispim e São Crispiniano, foi alterada
para referida Capela de S. Francisco mas onde decorria um velório até à alteração do local
do repasto que era o “Mitpenha” depois o próprio “Hotel da Penha” e finalmente já dito “Dan
José”.
- A 05.06.2016 a nossa Associação fez-se representar no sarau de Encerramento das
Atividades Letivas Anuais da UNAGUI
- A 24.06.2016 a convite da Câmara, estivemos presentes na Sessão Solene do 24 de junho
onde foi também condecorado o velho Nicolino José Luís Xavier Fernandes. A este propósito
enviámos-lhe, posteriormente, uma carta de congratulação.
- A 24.06.2016, última sexta-feira de Junho, uma representação da A.A.E.L.G/Velhos
Nicolinos, integrada na Tertúlia de Jaime “Stack”, seguiu para a romagem aos cemitérios de
Urgeses, Monchique, Fafe, S. Torcato e Atouguia
- A 27.06.2016 a AAELG/Velhos Nicolinos, a convite do Padre José Silvino Magalhães Araújo,
fez-se representar no lançamento do livro "Uma viagem no Tempo - a história de uma
Irmandade" que, no culminar de um ano jubilar, a Irmandade do Príncipe dos Apóstolos São
Pedro apresentou à comunidade.
Julho
- A 5.07.2016 a convite da Câmara, marcamos presença na GALA DO DESPORTO Guimarães
2016.
Agosto
- A 09.08.2016 a nossa Associação, representada pelo seu presidente Augusto Costa e pelos
diretores Miguel Bastos e José Ribeiro, manteve uma profícua reunião de trabalho com o
presidente da edilidade vimaranense, Dr. Domingos Bragança. Entre outros assuntos de
âmbito nicolino, fomos informados que a nossa proposta para atribuição de um nome de
uma artéria da nossa cidade que homenageasse S. Nicolau e as nossas festas ia ter
acolhimento numa nova rua localizada entre as “Hortas” e o “Campo da Feira”.

- A 12.08.2016 estivemos presentes na última despedida do nosso consócio Francisco da
Cunha Oliveira Ribeiro, o nosso querido Chico Ribeiro.
- Começaram os preparativos do VIII Encontro de Nicolinos (Piquenique), na Quinta das
Lameiras, em Abação, marcado para o dia 17 de Setembro.
Setembro
- A 17.09.2016 realizou-se do VIII ENCONTRO DE NICOLINOS (Piquenique) na Quinta das
Lameiras, em Abação. Neste convívio, que já constitui tradição na “rentrée” das Nicolinas, e,
uma vez mais, muito se falou, muito se riu, muito se comeu e… bebeu-se na medida exata.
- A 29.09.2016 realizou-se a XVI Deslocação a Penafiel por motivo do arranque da
preparação das Danças de S. Nicolau. Foi já sob a batuta do novel diretor artístico Jorge
Castelar que se discutiu e projetou, com os pés debaixo da mesa, a edição deste ano de tão
renomado e ansiado espetáculo. Registe-se que o meio de transporte requisitado, um mini
autocarro, não se mostrou à altura. Após vários ameaços acabou por desfalecer, qual mula
velha, às portas do Burgo, perto da zona do Castanheiro.
- A 30.09.2016, na última sexta-feira deste mês e como é tradição de antanho,
acompanhámos, através do diretor Domingos Garcia, a eleição da Comissão de Festas
Nicolinas de 2016, no Toural, junto ao chafariz;
Outubro
- AAELG/VN, nos dias 1 e 2 de Outubro, albergou nas Torre dos Almadas, em cooperação
com a associação “Ó da casa” responsável pela organização, um dos pontos do evento
“GUIMARÃRES NOC NOC – 6ª. Edição”. Os visitantes e curiosos puderam, também, conhecer
as nossas instalações;
- A 13.10.2016 foi feita a receção, na Torre dos Almadas, à Comissão de Festas Nicolinas de
2016, com o ritual do “Compromisso”, investidura e assinatura da acta de posse seguida de
jantar de confraternização que reuniu membros da nossa Associação, Irmandade de São
Nicolau, a Comissão de Festas e alguns convidados;
- A 13.10.2016 iniciaram-se os trabalhosos e profícuos Ensaios das Danças de São Nicolau
na sede dos Trovadores do Cano. Os posteriores ensaios decorreram no Centro para os
Assuntos da Arte e da Arquitetura CAAA (ao pé do novo mercado municipal) que
graciosamente nos cedeu as instalações.
- A 15.10.2016 estivemos presentes a convite da comissão de honra na Homenagem a
Belmiro Jordão.
- A 15.10.2016 foi encetada procura de Cedência/aluguer de espaço para a Ceia do Pinheiro
2016, tendo ficado posteriormente decidido, em reunião, a utilização do espaço da ASMAV à
Rua Gil Vicente.
- A 17.10.2016, a pedido do autor Paulo César Gonçalves, foi apreciada a maquete do livro
"Manual (para um pequeno) Nicolino", ou seja, tomámos conhecimento dos textos e esboços
das ilustrações.
- A 22.10.2016 realizou-se a “VI Plantação de Pinheiros” no Monte de Aldão, com 12
espécimes, seguida de merenda. Este ano, por razões climatéricas e de disponibilidade dos
proprietários, este evento que habitualmente se realiza nos primeiros meses foi deslocado
para Outubro. Reforça-se, de qualquer modo, a importância e constância deste evento no
alargado calendário nicolino;
- A 22.10.2016 fomos convidados a associar-nos à abertura oficial da nona edição da Expo
Clássicos, organização conjunta da Tempo Livre CIPRL e do Clube de Automóveis Antigos de
Guimarães (CAAG), que este ano teve como tema principal os Clássicos de Férias.
- A 25.10.2016 mantivemos uma reunião com o artesão Maurício Costa com vista à
negociação da execução de “Lanças das maçãzinhas”. Ficou decidida a entrega de 15 lanças
simples e 10 lanças mais elaboradas até ao final do mês de Novembro.
- Foi decidido, entretanto, venderem-se quatro filas de bilhetes para espetáculo “Danças de
São Nicolau” em condições preferências para sócios da nossa Associação;
- Foi elaborado o itinerário da romagem ao cemitério da Atouguia, a realizar pela Comissão
de Fastas Nicolinas;
Novembro
- A 01.11.2016 foi feita a entrega da bandeira da Academia à Comissão de Festas Nicolinas,
na Torre dos Almadas, de modo a dar cumprimento ao seu primeiro acto público deste ano:
a “Romagem da Saudade” ao cemitério da Atouguia.
- Prosseguiram, às Quintas-feiras, os ensaios das Danças de São Nicolau no Centro para os
Assuntos da Arte e da Arquitetura – CAAA.
- A 14.11.2016 a Associação de Antigos Estudantes do Liceu de Guimarães / Velhos
Nicolinos, na prossecução de um dos seus objetivos estatutários quanto à conservação e

divulgação da memória das Festas Nicolinas, decidiu levar a cabo uma gravação do “Hino de
S. Nicolau dos Estudantes”. Para tal, o Maestro Tiago Simães ficou encarregue de escrever
um arranjo para instrumentos de sopro. Para a gravação das vozes ficou previsto contar com
um Coro informal formado com os nossos “Velhos” e “Novos“ Nicolinos e, para a execução
musical, conseguimos o contributo da prestigiadíssima Banda da Sociedade Musical de
Pevidém. Ficou apontado o primeiro trimestre de 2017 como data provável desta realização.
- A 15.11.2016 estivemos presentes na apresentação da obra "Manual (para um pequeno)
nicolino” da autoria de Paulo César Gonçalves e Gabriela Cunha (textos) e Raquel Costa
(ilustrações) que decorreu na Sociedade Martins Sarmento.
- A 16.11.2016, a nossa Associação reuniu, na Biblioteca Municipal Raul Brandão, com as
educadoras indicadas pelos diversos infantários da cidade para colaboração na organização
do Cortejo do retábulo/Pinheirinho. Ficou decidido que o cortejo se realizaria no dia 29 de
Novembro. Esta reunião contou também com o presidente da Comissão de Festas 2016.
- A 16.11.2016 a nossa Associação esteve presente, uma vez mais, no "Jantar das
Instituições Nicolinas" que decorreu no Restaurante Florêncio, à Madre de Deus. Tratou-se
de um encontro entre representantes das três instituições nicolinas – Associação dos Antigos
Estudantes do Liceu de Guimarães / Velhos Nicolinos, Irmandade de São Nicolau e
Associação de Comissões de Festas Nicolinas que contou novamente com a Comissão de
Festas;
- A 17.11.2016 recebemos na Torre dos Almadas alguns utentes do Rendimento Social de
Inserção de Polvoreira. Foi feita uma preleção sobre as Festas Nicolinas a cargo de João
Neves.
- A 19.11.2016 marcámos presença no almoço comemorativo do 77º Aniversário do Círculo
de Arte e Recreio, a convite da sua Direção e que decorreu no Restaurante Mitpenha.
- A 19.11.2016 participámos na sessão evocativa do centenário do nascimento de Hélder
Rocha, o nosso “Nicolino-mor” na Sociedade Martins Sarmento. Esta Sessão evocativa foi
promovida pela AAELG – Velhos Nicolinos, Vitória Sport Clube, Sociedade Martins Sarmento,
Irmandade de S. Nicolau, Tertúlia Nicolina “4 de dezembro”, ACFN – Associação das
Comissões das Festas Nicolinas, Junta de Freguesia de Urgezes, amigos e família.
- A 22.11.2016 foi feita uma entrevista conduzida por Filipa Carvalho/ Rádio Fundação com o
presidente da AAELG, Augusto de Castro e Costa. O objetivo da entrevista foi abordar as
Festas Nicolinas, e foi realizada conjuntamente com o presidente da Comissão das Festas
Nicolinas 2016, Nuno Guimarães.
- A Irmandade de São Nicolau solicitou a cedência das instalações da nossa sede, Torre das
Almadas, para a realização da sua Assembleia Geral que se verificou a 24.11.2016;
- A 24.11.2015 foram recebidos na Torre dos Almadas pelo diretor João Neves, 3 grupos de
23 crianças com 4 anos e 2 adultos do Infantário Nuno Simões.
- A 28.11.2016, a convite do Senhor Presidente de Câmara Municipal de Guimarães, Dr.
Domingos Bragança, participamos na sessão de acolhimento ao Senhor Presidente da
República Portuguesa e aos Reis de Espanha, no Paço dos Duques de Bragança.
- Elementos da nossa Associação marcaram presença nas Escolas da Pegada, Monte Largo e
Cruz d’Argola em ações de divulgação das Festas Nicolinas.
- A 29.11.2016, dia do Pinheiro, pela manhã, a Torre dos Almadas foi término, uma vez
mais, do "Cortejo do Retábulo" (também dito de “Pinheirinho”) organização dos infantários
da cidade em colaboração com a AAELG/Velhos Nicolinos e Comissão de Festas, com a
participação da Irmandade de São Nicolau e da Associação de Comissões de Festas Nicolinas.
- A 29.11.2016 foi realizada da Assembleia Geral seguida da tradicional Ceia do Pinheiro, na
“ASMAV” e que contou com 184 presenças.
Prosseguiu a noitada entre Novos e Velhos no costumado cortejo de acompanhamento do
Pinheiro, o mastro anunciador das Festas.
Dezembro
- A 02.12.2016 marcámos presença na merecidíssima Evocação a Hélder Rocha, nosso
“Nicolino-mor” e às Festas Nicolinas promovida pela Junta de Freguesia de Urgeses, inserida
do aniversário do Centro Cultural da Vaca Negra.
- A 04.12.2016 estivemos representados na sede da Junta de Freguesia de Urgezes para as
primeiras posses com a declamação do denominado “Auto do Dízimo de Urgezes”.
- A nossa Associação fez-se representar no jantar da “Tertúlia de 4 de Dezembro”, no
restaurante Vira-bar, a mais antiga das tertúlias nicolinas, que dá também a sua “Posse”;
- A 04.12.2016 a nossa Associação deu a sua costumeira “Posse” desde os janelões da Torre
dos Almadas.
- A 06.12.2016, a convite do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Dr.
Domingos Bragança, estivemos na inauguração da nova rua, denominada “S. Nicolau dos
Estudantes”, que faz a ligação entre o Largo República do Brasil e as Hortas.

- A 06.12.2016 Realizou-se o Espetáculo das “Danças de São Nicolau” no Grande Auditório
do Centro Cultural Vila Flor, este ano subtitulado “S. Nicolau, como viveu e como obrou”. Foi
a estreia auspiciosa do novel diretor artístico Jorge Castelar. O espetáculo repetiu o êxito que
já nos habituou, ultrapassando até a maldição de, no intervalo, os personagens principais
terem ficado retidos no elevador que avariou…
- A 07.12.2016 marcámos presença na apresentação do “Catálogo de Fotografias da
Muralha” que decorreu na Assembleia de Guimarães.
- A 08.12.2016 deu-se a participação dos personagens das Danças de S. Nicolau, D. Afonso
e D.Muma, interpretados pelo Zé Ribeiro e pelo Tiago Guimarães, no espetáculo “Gala
Conquistadores 2016” do Vitória Sport Clube no encerrar das celebrações do seu 94.º
aniversário e que decorreu no Grande Auditório do Centro Cultural Vila Flor. A atuação
graciosa dos dois personagens (que interpretaram um texto escrito por Miguel Bastos) foi,
segundo os organizadores, de extrema importância e obteve o sucesso que desejavam junto
do público que visionou o evento, tanto no CCVF como em casa através da transmissão em
direto pelo Porto Canal.
- A 13.12.2016 marcámos presença no “Em concreto” na Plataforma das Artes, um encontro
em torno das questões relacionadas com o património cultural imaterial. O título era
“Património cultural imaterial no terreno, expetativas, experiências, perspetivas”.
- A 15.12.2016 foi feita uma entrevista ao presidente da AAELG/VN conduzida por Joana
Pinheiro, estudante do 1ºano do curso de Turismo na Universidade Católica Portuguesa em
Braga, sobre as Festas Nicolinas para a disciplina de Métodos e Técnicas de Investigação.
- A 16.12.2016 a nossa Associação fez-se representar na XIV Gala “Nicolinos d'ouro”, uma
organização da ACFN que decorreu na Pensão Montanha, na Penha
__________________________________________________________________________
____
NOTAS GERAIS
- A Direção reuniu 10 vezes durante o ano de 2016;
- Inscreveram-se 78 novos associados durante o último exercício.

