
Apresentação CMVC 
Os trabalhos de pintura e de desenho de Carolino Ramos são um retrato de 
uma Viana que fica na memória coletiva dos vianenses. As vivências, as gentes 
da Ribeira, as paisagens e a romaria fazem parte intrínseca do trabalho deste 
pintor nascido em Viana do Castelo, bem no coração da sua Ribeira. 
Carolino Ramos, um dos nossos grandes artistas plásticos e um dos grandes 
nomes da vida artística contemporânea é aqui revisitado, numa iniciativa 
conjunta da Câmara Municipal de Viana do Castelo e do Centro Cultural 
do Alto Minho que pretende, simultaneamente, ser um fiel repositório da 
sua arte e, ao mesmo tempo, lembrar este grande nome que tão bem soube 
captar a alma e o sentir da comunidade vianense nas décadas de 30 a 60 do 
século passado. 
Para o Município de Viana do Castelo, a divulgação dos seus nomes maiores 
é um desígnio e Carolino Ramos é, sem dúvida, um dos grandes nomes da 
cultura vianense. Nos seus apontamentos, para além da beleza artística, 
encontram-se também os exatos e fiéis retratos de uma Viana cuja memória 
vale a pena guardar e divulgar. 
Uma palavra ainda para os autores deste livro, ambos grandes conhecedores 
de Viana, da sua cultura e da sua arte que, de uma forma exímia, nos 
apresentam um livro que apresenta as várias vertentes deste artista plástico, a 
sua visão da cidade e da sua vida social e as muitas formas de ver Viana. 
O Presidente da Câmara 
José Maria Costa 

 

Apresentação CCAM 
A figura da mulher minhota, no seu trajar tradicional, nunca mais foi a mesma, 
na projeção do imaginário vianense, depois dos desenhos e pintura(s) de 
Carolino Ramos. 
Artista plástico, “vianense”, intervindo em áreas diversas, desde a pintura, à 
cenografia, ao cartaz, obreiro inquieto na colaboração para a festa minhota 
por excelência, a da Senhora d'Agonia, deixou marcas que nunca serão somente 
indeléveis na cultura da cidade. 
Carolino Ramos surpreende pela modernidade dos seus desenhos. A aparente 
simplicidade dos seus traços abre-nos narrativas que comovem gerações, 
transformam e perpetuam o par bailante minhoto, suas linhas de movimento, 
seus trajes coloridos, sua privilegiada comunicação com a música e raízes 
ancestrais. Mas muitas outras obras revelam ainda o grande criador que era. 
Os homens que passam subtilmente pelas cidades, exercendo sua criatividade 
artística e vivendo seus silêncios e incompreensões, mas, ainda assim, provocando 
novas construções estéticas, recriando o visual coletivo, povoando e 
recriando o imaginário de um povo, são valiosos e merecem ser lembrados. 
O Centro Cultural do Alto Minho (CCAM) não podia ignorar este extraordinário 
potencial cultural e figura impar que foi Carolino Ramos. 
Aglutinador de vontades, Associação Cultural com mais de 35 anos na cidade de 
Viana, o CCAM, sonhou um livro que desse a conhecer a obra e a sistematizasse. 
A Camara Municipal de Viana do Castelo (CMVC) logo aderiu à ideia, numa 
parceria equilibrada e entusiástica 
Álvaro Campelo – Prof. Univ. Antropologia – (CCAM) e Gonçalo Fagundes 
(CCAM) foram os motores, investigadores, mentores. Trabalharam arduamente, 
desiludiram-se quando textos já elaborados se diluíram em desaparecimento 
que a tecnologia não perdoa, mas não desistiram. 
Recolheram num trabalho admirável de investigação os trabalhos do Mestre, 
falaram com familiares, compilaram cenários da época, situaram-se no seu 



tempo e elaboraram este livro notável homenageando o Artista. A.C. sobretudo 
escrevendo, refletindo em texto a época, e a fluência dos acontecimentos 
e obra pictórica e G.F. recolhendo, compilando, completando os conhecimentos 
sobre o artista e a obra. 
À medida que lemos o livro a admiração pelo Artista homenageado cresce, 
assim como a confirmação que era urgente a publicação deste trabalho. 
Retratada a obra, a época e uma erudição que se agarra para sempre ao coração 
de Viana, ao colorido da cidade simbólica, percebemos que as memórias 
e a sua transcrição são fundamentais para a contribuição de uma história que 
sendo individual também é coletiva e construída. 
À família do homenageado os nossos agradecimentos pela colaboração. Aos 
amigos que facilitaram a pesquisa e obras, igualmente o nosso obrigado. 
Aos autores, persistentes, criativos, profissionais na sua elaboração, resultando 
um livro que só pode orgulhar os vianenses, a Camara e o CCAM pela sua 
oportunidade e justiça, igualmente o nosso muito obrigado. 
Aos leitores e investigadores futuros, desejamos a fruição desta obra e que ela 
possa preencher um espaço lúdico, cognitivo e cientifico na contribuição da 
história das ideias e cultural da cidade de Viana do Castelo. 
A Presidente do CCAM 
Luísa Quintela 


