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Falar da Ribeira de Viana do Castelo para mim é falar de família. Venho de 
uma família ligada ao mar tanto do lado do meu pai, que nasceu na Ribeira, como da 
minha mãe, que nasceu no Bairro dos Pescadores. Cresci ao ouvir histórias 
contadas pelos meus avós, pais e tios sobre como era a Ribeira na altura em que 
eles eram mais novos, as brincadeiras que faziam, histórias que passavam no mar, 
como era o campo da Agonia, e como se viviam as festas antigamente.  

Embora a minha infância tenha sido grande parte passada no Bairro dos 
Pescadores, na minha adolescência descobri uma das minhas paixões para além de 
desenhar, o basquetebol. Foi aí que comecei a passar grande parte dos meus dias 
na Ribeira, a jogar basquetebol no Jardim D. Fernando. Durante anos ia para lá 
praticamente todos os dias, em tempos de aulas e durante o verão. Passava 
literalmente tardes inteiras a jogar com os meus amigos. Foram sem dúvida os 
melhores anos da minha vida, onde só queríamos saber de jogar basquete e nos 
divertir. Para além do basquetebol, desenhar também é das coisas que mais gosto 
de fazer. 

 Desde pequeno sempre disseram que tinha jeito para a coisa, e acabei por 
ingressar na Escola Secundária da Monserrate em Artes Visuais e posteriormente na 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão, do Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo no Curso de Design do Produto. Em 2019 resolvi criar a minha página de 
Ilustrações no Instagram, a CHAVARRIART, onde publico grande parte dos meus 
trabalhos.  

O desenho “O Pescador” foi inspirado nas histórias contadas pelo meu avô 
Edmar, que esteve na pesca do bacalhau. Nessas histórias fala das várias 
dificuldades que passou, mas sempre conta essas histórias com um sorriso e um 
orgulho enorme por ter vivido todos aqueles momentos. Este desenho representa 
isso mesmo, um senhor pescador com um gorro da pesca do bacalhau a dizer “Terra 
Nova” a sorrir. Como imagem de fundo temos uma imagem de um pescador nos 
seus dóris pescando o bacalhau á linha.  

Atualmente, uma das imagens da Ribeira muito presentes nos meus trabalhos 
é a estatua á mulher vianesa situada nos jardins do forte S.Tiago da Barra. 



Relaciono a imagem da estátua com o festival do Neopop, festival que frequento já 
há vários anos e onde me inspiro em muitos dos meus desenhos. 

A Ribeira é sem dúvida um dos locais mais bonitos da nossa cidade, um local 
onde fui e continuo a ser feliz. Cabe a nós gerações mais novas valorizar toda a sua 
história e passar toda a sua tradição para que esta mística se mantenha viva em 
muitas mais gerações 


