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HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO NICOLAU

 São Nicolau foi a primeira redução jesuítica fundada à margem esquerda do Rio Uruguai por ação do padre
jesuíta Roque Gonzalez, em 1626. Por este motivo é conhecida como a Primeira Querência do Rio Grande.
Foi escolhido o nome de São Nicolau em homenagem ao Padre Nicolau Duran Mastrilli.. À 02 de fevereiro de
1687, fundava-se novamente São Nicolau, com cerca de três mil indígenas, provenientes da planície
Argentina. Muitos indígenas que haviam sido derrotados na invasão de 1638, regressaram, trazendo seus
apetrechos e trataram de recuperar as taperas, enquanto dedicavam-se à lavoura. Depois de um ano de
intenso trabalho de recuperação, abateu-se sobre o povoado, um intenso furacão, que o destruiu. Voltaram
ao trabalho de recuperação, e decorrido mais um ano, um incêndio destruiu novamente a maior parte do
povoado. Passdas, porém estas adversidades, o povoado volta a prosperar. Instalaram-se olarias e
carpintarias, demarcaram-se as ruas, refizeram-se as casas e o Templo. O Templo construído era majestoso.
Não se  sabe exatamente quem teria sido o fandador de São Nicolau nesta etapa, o certo, porém, é que o
Padre Anselmo de La Mata quem concluiu a Igreja. São Nicolau torna-se o mais populoso povoado e o que
tinha os maiores rebanhos de gado, ovinos e equinos. Em 1732, a população atingia o número de 7751
almas. No final do século XVIII, durante a epidemia de varíola, este povo foi o mais atingido, havendo grande
mortalidade. Após a decadência das Missões e a conseqüente colonização lusa, no inicio do século XIX e,
posterior a chegada de correntes imigratórias e migratórias, entre o final do século XIX e inicio do século XX,
o atual Município de São Nicolau teve seu repovoamento a partir de 1811 pelas famílias de Henrique
Sommer, Pedro Rohr, Cristiano Bremm, Pedro Rambo e irmão, Francisco Kochann e filhos, irmãos Klein,
Jacob Bewes e João Rauber. Na data de 31 de março de 1938, São Nicolau, passou à categoria de vila, de
acordo com o Decreto nº 7199. Finalmente, por achar-se, em condições de emancipar-se, conseguindo
desmembrar-se de São Luís Gonzaga, passa a constituir novo município, pela Lei nº 5104, de 22 de
novembro de 1965. A atual cidade de São Nicolau está situada no mesmo local da antiga redução,
conservando inclusive boa parte da antiga configuração urbanística. Sua praça principal mantém algumas
estruturas arquitetônicas da Redução.
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