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Cada imagem imortaliza uma lembrança.  E cada lembrança nos
conta uma história diferente.

Em cada canto de Minas Gerais misturam-se pessoas, sentimentos,
cores e movimentos que são retratados diariamente por diversos
olhares de quem nos ajuda a conhecer um pouco mais sobre nosso
estado.

Dentre tantos olhares, destacamos nesse livro 12 imagens
retratadas por apaixonados pelas terras mineiras que se dedicam,
a cada dia, em compartilhar conosco um pouco das belezas de
Minas Gerais e suas histórias através das redes sociais.

São retratos que contribuem na criação de um grande mosaico que
resume um pouco as riquezas materiais e imateriais de 853
municípios e 21 milhões de mineiros, divulgados em nosso querido
Instagram “Visite Minas Gerais”.

E cada uma dessas imagens vem acompanhada de uma história, de
uma mensagem, de um conto, nos mostrando um pouquinho da
visão de cada um dos autores e suas inspirações para registrar
cada momento.

E a viagem começa agora...



“Novo lugar. Nova casa. Novo lar. Novos
livros, novos horizontes. Sendo carioca em
terras mineiras. Amando cada vez mais
essas ruazinhas carregadas de arquitetura e
cores. Nova vida ou velha vida. Novo eu.”

@adiosrhay
São João del-Rei



“Minas Gerais do ouro, da terra rica e
explorada. Mergulhei em caminhos

desbravados por mãos escravas, de tempos
remotos. Aventura que remontou ao passado

do povo mineiro. Estrada Real de nome e
verdades declaradas. Quero voltar e viver mais

uma vez essa história.”

@lidicemaria

Estrada Real



“Depois de um dia produtivo, hora de retornar
pra casa! Fim de tarde no Sertão Mineiro.”

@cesar.rocha.520125
Monjolos



“Um belo dia de passeio pelas montanhas
de Minas, seguindo a estrada rumo a
histórica e bela cidade de Ouro Preto.

Chegando, fiz essa parada para admirar a
beleza que há em cada centímetro da

cidade. Desde cada pedra do chão, cada
história contida na construção e o céu

sempre perfeito.”

@flaviatravellife
Ouro Preto



“Essa foto foi feita no festival de fotografia e eu
queria muito fazer esse clique, porém a cidade
estava muito cheia e não conseguia... Assim,
tive a ideia de esperar até o finalzinho da noite
e ir neste lindo cenário para realizar o desejo...
e assim saiu a foto.”

@johncec
Tiradentes



“A Igreja de Nossa Senhora do Carmo,
Santuário e Basílica, situada na Praça Minas

Gerais, no centro histórico de Mariana,
acolhe e abençoa vários grupos de congado,

no encontro anual em louvor ao Divino
Espírito Santo.”

@mauricio_gomper
Mariana



“Estava passando e resolvi parar para
contemplar. Sunset lindo, do alto das
montanhas de Minas e o capim rosa dando o
seu show.”

@emipaixao
Maria da Fé



“Todo dia volto pra casa à tarde e me encanto
com a Serra do Ouro Fala e a Mitra do Bispo,

aquelas montanhas lá atrás. Elas por si só já
são um belo quadro para ser emoldurado.

Todavia, como é tradição no município
transportar, em latões, leite recém-ordenhado

para fazer queijo no lombo do cavalo, este
clique mostra esta tradição junto com o cenário

rural de Alagoa. Precisamos preservar estas tradições!

‘Leva o leite, por gentileza, / Pra fazer queijo,
nossa riqueza! / Que as porteiras sejam abertas

/ E as montanhas descobertas!’ "

@queijodalagoamg
Alagoa



“Montes Claros, o ‘Coração Robusto do Sertão’,
encanta pela alegria e hospitalidade de sua
gente. Tradicional celeiro das artes e cultura,
também berço de inúmeros personagens da
vida pública em todos os setores, tem no seu
Mercado Central uma boa mostra de sua
riqueza e diversidade nas tradições! Cidade que
guardo no lado esquerdo do peito, é sempre
generosa com seu visitante.”

@jbeldroegas
Montes Claros



“Essa foto simboliza um momento de
superação, após chegar ao Pico da Lapinha,

ainda tinha uma longa caminhada até o Pico do
Breu. O cansaço já tomava conta do corpo e da

mente, mas ao ver uma paisagem tão linda
como essa no caminho, fez todo o cansaço e

exaustão desaparecerem! Flores florindo em
abril, natureza de Minas Gerais,

impressionante!”

@re_olliveira
Lapinha da Serra



Iluminada cidade / Indireta / Onde o tempo corre
De volta / Colônia ei / Colônia foi
Pé no chão, na pedra / Calçada de frio, ardor /
Há calma na / Colônia ei / Colônia é /
Seus dias amanhecem / Com cheiro de café /
Me vê um pão de queijo / Bolo de fubá /
Colônia ei / Colônia eu tô / Numa viagem /
Pelas portas e janelas / Parada entre vielas / Outra miragem.
Te amo, #MinasGerais #Brasil.

@aliceperacio
Diamantina



"Toda fotografia passa uma ideia, tem um
propósito, transmite uma mensagem! Quando

fiz essa foto, durante uma travessia na serra do
Espinhaço, em Minas Gerais, pensei no

propósito dela. A paisagem fala por si só, as
sempre vivas e uma bela cachoeira! Mas qual a

mensagem? Acredito que devemos pensar
sempre na conscientização ambiental, na

utilização dos recursos... Para que, além das
espécies de plantas conhecidas como sempre
vivas, nossas cachoeiras, rios, toda fauna e

flora permaneçam sempre vivas também!!!"

@fotografo_viajante
Distrito de Fechados
(Serra do Cipó)



... e essa história não acaba por aqui.

Agora é a sua vez de fazer parte dela!

#turismomg

#contosdeminas

@visiteminasgerais
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