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Escrever sobre meu avô é muito fácil, os 16 anos que tive o prazer de conviver com o 
eterno Vô Chiquinho me marcou intensamente, pois desde os meus seis anos e até os 16 
sempre estive com ele e minha Avó Dina nas férias escolares de verão em Guarapari-ES. 
 
Em Muquiçaba onde meu avô teve uma casa bem perto da Concessionária Volkswagen, eu 
e meus irmãos sempre nos divertíamos com a passagem do trenzinho que alegrava a todos 
com sua música e com os trocadores que nunca deixavam pegar carona no último vagão. 
 
O tempo foi passando e todos nós passando os três meses de férias de verão saiamos do Rio 
para curtir Guarapari, a mineirada não entendia nada, o que  Cariocas estão fazendo aqui já 
que no Rio tem tanta praia bonita. Nosso caso era amor aos avós e também um pouquinho 
da curtição de estar numa terra tão maravilhosa e acolhedora. 
 
Nossos avós nos fizeram amar Guarapari, o velho Coronel Chiquinho quando passava pela 
divisa de estados entre o RJ e o ES falava pra mim olha Cesar o ar mudou, está bem 
melhor, ora eu falava vô sou carioca amo minha terra e ele dizia e eu sou capixaba amo 
você e a minha terra também. 
 
Aprendi a respeitar o seu amor por terras do ES e até hoje prego este amor que ele nos 
ensinou. 
 



 
              Fernando         Vô                 Vó            Cesar     Mãe        Rosaly   (1968) 
 
Meu avô era um grande amigo, falava pouco sobre assuntos variados, mas com sua 
determinação nos passou uma grande alegria de viver, para ele curtir a vida após sua 
aposentadoria foi tudo de muito bom. 
 
Viveu intensamente seus 76 anos, realmente ele aproveitou sua vida soube conviver com 
todas atividades que desempenhou e foi uma grande pai e avô. 
 
seu neto Cesar Miranda Ribeiro 
 


