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

Conhecer Minas Gerais pelo seu olhar! Esse é o propósito do
@VisiteMinasGerais. Entre fotos e histórias, nosso perfil do Instagram se
transformou em um guia de viagens para Minas Gerais, feito pelos
próprios mineiros e pelos visitantes que se apaixonam pelas belezas do
nosso estado.
Nele são registrados diariamente os encantos de Minas, o orgulho, o
amor, a beleza da nossa natureza, a importância da nossa cultura, a
energia das nossas águas, os sabores da cozinha mineira, os saberes
do nosso povo, as riquezas e segredos guardados por nossas
montanhas.
Algumas postagens são tão incríveis que não podíamos deixar de
registrar, por isso criamos este E-book “Contos de Minas”.Você vai
viajar por Minas de uma forma diferente, aqui estão as 20 publicações
com as fotos que tiveram a maior interação por parte do público em
2020.
O mais interessante é que quem nos “conta” a história escondida por
trás das lentes é o próprio autor, reforçando a tradição do mineiro em
contar “causos”.
Preparem-se, pois esta viagem será emocionante.
Da próxima vez, sua história pode estar aqui contada do seu jeito de
ver Minas Gerais.
Siga nosso perfil, veja nosso portal e compartilhe suas fotos por Minas!
Use #TurismoMG

1

No ano de 2020 muitas coisas mudaram, e para nós não
foi nada diferente. Começamos esse ano com energias
renovadas e com vários planos de viagem por Minas!
Apaixonados e encantados cada dia mais pelas belezas
do nosso estado, nós celebramos e comemoramos o
carnaval com muita folia e também sossego.
Porém, em março fomos surpreendidos pela pandemia mundial
da Covid-19, que nos fez mudar nossos hábitos e costumes,
e, principalmente, nossos planos. Apesar disso, não nos
abalamos e nem perdemos as esperanças de que dias
melhores viriam.
Aproveitamos o período de isolamento para explorar
novas formas de viagem.

Fizemos um tour virtual com o Minas 360°, nos deliciamos
com uma maravilhosa culinária em nosso blog Daqui de
Minas, com dicas de receitas da culinária mineira, filmes,
músicas, além de curiosidades que só Minas tem.
Aos poucos, fomos voltando a planejar nossas viagens,
relembrando alguns destinos e “conhecendo” novas
opções. Sempre com muita história, cultura, gastronomia e
natureza, que são a cara de Minas Gerais.
_

_

Alcançamos a marca de 100 mil seguidores,
apaixonados por Minas. Celebramos os 300 anos deste
estado maravilhoso e ainda recebemos uma presstrip,
com jornalistas e blogueiros que conheceram e se
encantaram pela beleza de Minas Gerais, divulgando
Minas para além das montanhas.

O humor também não ficou de fora dos nossos dias, com
a nova série “jeitim mineiro”, no instagram, demos boas
risadas do nosso jeito único e sotaque maravilhoso.
Com a chegada do fim do ano, não deixamos de
celebrar as luzes do natal, que renovaram nossas
energias e esperanças para um 2021 repleto de muita
saúde e novas viagens por Minas Gerais!
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foto 1

vale encantado - parque
nacional do caparaó

@rafa.lobatto
“CAPARAÓ e o seu Vale Encantado é um lugar
surpreendente, com águas transparentes de tom verde esmeralda.
Eu sou paulista, mas sempre quando posso estou nesse cantinho
especial de Minas.”
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foto
2
carrossel

Ouro Preto
@viniciusbarnabe
"Sou um apaixonado pela fotografia, e em especial
fotografar cidades históricas de Minas Gerais. Como natural e
apaixonado por Ouro Preto, sempre busco ângulos diferentes
dessa linda cidade, pois mesmo que volte no mesmo lugar para
visitar, sempre tento criar ângulos diferentes do tradicional. Nesse
dia, tive a grande oportunidade de fazer esse registro da Igreja
Nossa Senhora do Carmo de um ângulo diferente e ainda não visto
em nenhum lugar, tornando ainda mais especial para mim".
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foto
2
carrossel

congonhas
@bismarck_passos
“Desde os tempos que era estudante secundarista
eu sonhava em conhecer os 12 Profetas de Aleijadinho . E saber a
sensação de viagem no tempo, poder viver a história em tempo
real. Pois é, estar ao lado dessas esculturas de pedra sabão,
observar os detalhes bem realistas e poder registrá-las foi
emocionante. Espero retornar em breve a este Santuário.”
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foto
2
carrossel

belo horizonte
@thiagop.photo
“A história dessa foto começa em um dia que eu
estava na Pampulha, para fotografar a Igreja de lá de outro
ângulo. Cheguei mais cedo para não ter perigo de perder o pôr
do sol e vi as sombras das árvores batendo na capela enquanto
passava por lá e fui tirar minha foto. Aquelas sombras não saíram
da minha cabeça, até que esperei um dia de céu mais limpo e fui
fotografar essa foto! Cheguei lá por volta das 15h, achei a melhor
composição mostrando o canteiro e a igrejinha e fiquei esperando
até as sombras ficarem as mais bonitas possíveis, criando esse
"mosaico" na foto!”
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foto
2
carrossel

diamantina
@grabielresende
“Sou apaixonado pelas cidades históricas de
lllllllllllllllllllllllllllllllllMinas Gerais desde a época da escola. Nas aulas de
história eu viajava no tempo ao ver as imagens e as histórias dos livros.
Era um sonho distante da realidade que vivi na infância conhecer
aqueles lugares. Anos depois, a convite do Visite Minas Gerais, tive o
prazer de conhecer e divulgar Diamantina através do meu olhar. Ouvi
histórias – daquelas que eu amava ler na escola – vi prédios, igrejas e
muitos outros lugares que me lembro de cada detalhe como se fosse hoje.
Quando tirei essa foto, a rua estava completamente vazia, o cenário
perfeito para uma foto que registrasse o que eu estava vivendo. Procurei
um cantinho por ali e com o celular mesmo eu congelei essa memória. Amo
essa foto tanto quanto amei fazer essa viagem.”
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foto 3

serra da piedade caeté
@leoinglesi
“Numa viagem de férias, saímos de Sabará, com destino
a Caeté, pela Estrada Real, e resolvemos parar para conhecer o
Santuário de N. Sra. da Piedade. Há 250 anos, dois portugueses
fundaram um eremitério e uma igreja no alto da serra, que logo viraram
ponto de peregrinação. Os devotos mantém essa tradição até hoje.
Porém, quando chegamos no alto da serra é que entendemos o motivo
da escolha daquele local como santuário. A 1746m de altura, a vista
da Serra da Piedade faz qualquer um sentir-se próximo de Deus e sua
criação. Espero, com essa foto, ter captado um pouco desse
sentimento.”
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foto 4

parque nacional cavernas
do peruaçu - januária

@matheuscunha_fotografia
“Minas Gerais é um Estado de beleza sem igual, um
verdadeiro paraíso para quem, assim como eu, é apaixonado por
fotografar paisagens, arquitetura histórica e retratar pessoas. Em
minha terceira viagem fotográfica a Minas, conheci o Parque
Nacional Cavernas do Peruaçu e a esplendorosa e impressionante
Gruta do Janelão, retratada nesta fotografia. Um verdadeiro
patrimônio natural esculpido em pedra ao longo de milhões de
anos e, sem dúvida, um dos lugares mais incríveis no Brasil e no
mundo.”llllllllllllllllllllllllllllllllllklkjnhjbghbghbhooooooooooooooooo
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foto 5

monte verde
@tomaraujooficial
“Pra quem achou que ia ser fácil fotografar o
cometa neowise não foi bem assim. Foram três dias de tentativas e
erros. No primeiro dia não consegui localizá-lo. No dia seguinte
encontrei o melhor local com vista para o Noroeste, mas uma
queimada acabou atrapalhando. Retornei no dia seguinte:
contrariando todas as probabilidades consegui essa captura, e,
de quebra, ainda foi possível vê-lo a olho nú...um pontinho lá no
céu. Obrigado universo por nos proporcionar momentos únicos
como este.”ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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foto
6
carrossel

Serra da Canastra
@rainha_da_canastra
“Após passar por um grave problema de saúde a 3
anos atrás achei a força necessária para lutar contra todas as
sequelas e danos emocionais na natureza, na minha linda Serra da
Canastra, onde acho força e inspiração para seguir em frente. Sou
mineira com muito orgulho e nada melhor que respirar ar puro e
registrar tudo com belas fotos de momentos inesquecíveis!”
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foto
6
carrossel

Liberdade
@phaelmoraess
“Registro de um dos momentos que mais curto
fotografar, e no interior de Minas. Liberdade, uma pequena cidade
do Sul de Minas, onde eu trabalho e tenho o privilégio de apreciar
ao final do dia um pôr do sol mais lindo que o outro, e a
combinação da luz do sol com a natureza proporcionou esse click
incrível.”
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foto 7

Paracatu
@fotosdeparacatu
@douglasfernandesdigital
“Sou um Paracatuense apaixonado pela minha cidade
que tem hoje 222 anos de muita história. Somos um povo receptivo que
honra muito nossas tradições, nossos casarões, nossa cultura e nossa
rica culinária. Temos o título de Melhor Pão de Queijo do Mundo.
Essa é a Foto da TREM BÃO PÃODEQUEIJARIA, local super charmoso de
Paracatu. Estou sempre ali aos finais de tarde para tomar café com
amigos ou fazer reuniões com clientes. Neste dia fiquei esperando a
melhor luz e busquei o melhor ângulo para registar essa foto e
compartilhar com todos vocês. Venham visitar PARACATU e conhecer o
melhor Pão de Queijo do Mundo.”
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foto 8

Belo Horizonte
@coxinhadavovoloca
“Essa é a Vovó Loca, de olhar doce, sorriso fácil e
de mãos habilidosas. Fabíola Maia, mineira e quitandeira. Ensinou
uma cidade inteira o hábito de comer o pão junto ao café da
manhã. Vendeu pães por mais de cinquenta anos. O pão remete à
tradição, a família ao redor da mesa, fartura e comunhão.
Fotografar a vovó Loca exercendo seu ofício é eternizar um pouco
da nossa tradição. E, agora, encanta vários netinhos por todo
Brasil com suas coxinhas deliciosas.”oooooooooooooooooooo
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foto 9

São João del Rei
@pauloguto_
“Como de costume sempre saio para fotografar o
Centro Histórico de São João Del Rei. Contudo, esse dia foi especial. Momentos antes de fazer essa foto, um temporal atingiu a
cidade, mas que rapidamente cessou. O cenário estava formado:
as ruas de pedra alagadas e vazias, os lampiões acesos e um
tímido pôr do sol que se escondia atrás da Igreja de N. Senhora do
Rosário. Coube a mim registrar esse momento, um espetáculo que
nunca para de impressionar.”
llllllllllll
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foto
10
carrossel

Viaduto Vila Rica Itabirito/Ouro Preto
@erikanaestrada
“Ter uma moto foi um verdadeiro divisor de águas na
minha vida. Apaixonada pela natureza e por viajar, antes eu
dependia de amigos e carona. A moto me trouxe liberdade, me
trouxe autoconfiança, empoderamento e agora posso viajar para
onde eu quiser, na hora que eu quiser e o melhor, explorar minha
belíssima Minas Gerais, incluindo seus cantinhos mais remotos. Além
disso, me trouxe pessoas também. Nessa foto do Caraça, reunimos
um grupo de pessoas que não se conheciam e que hoje são
grandes amigos, justamente por partilhar as mesmas paixões, moto,
natureza e claro MINAS GERAIS”oooooooooooooooooooo
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foto
10
carrossel

Serra do Cipó
@amarante
"Não existe passeio melhor para se fazer em Minas
do que pequenas viagens de moto pelas estradas que ligam as
suas cidades. Junte a isso o momento do pôr do sol e quase todas
as fotos ficam como esta. O mais difícil é selecionar a melhor!
Os passeios de moto através das montanhas de Minas tornam-se
ainda mais fantásticos quando passamos por trechos especiais
como este, a descida da estrada voltando de Conceição do
Mato Dentro para a Serra do Cipó."
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foto
10
carrossel

Santuário do
Caraça
@erikanaestrada
“Ter uma moto foi um verdadeiro divisor de águas na
minha vida. Apaixonada pela natureza e por viajar, antes eu
dependia de amigos e carona. A moto me trouxe liberdade, me
trouxe autoconfiança, empoderamento e agora posso viajar para
onde eu quiser, na hora que eu quiser e o melhor, explorar minha
belíssima Minas Gerais, incluindo seus cantinhos mais remotos. Além
disso, me trouxe pessoas também. Nessa foto do Caraça, reunimos
um grupo de pessoas que não se conheciam e que hoje são
grandes amigos, justamente por partilhar as mesmas paixões, moto,
natureza e claro MINAS GERAIS”oooooooooooooooooooo
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foto
11
carrossel

Diamantina
@clleao_photos
“Retratar Minas é surpreendente! Não importa
quantas vezes visito um lugar, sempre tenho um ponto
de vista novo a ser explorado! Essa foto do Passadiço da Glória mostra bem
isso! Depois de várias idas a Diamantina, eu queria registrar esse ponto
turístico com toda atmosfera mineira que o envolve, ou seja, eu queria uma
foto diferente, simples, acolhedora. Em um final de tarde, fui ao local para
fotografar o passadiço de uma maneira mais individualizada. Como nas
outras vezes, havia pessoas por ali e me senti frustrada com as possibilidades que surgiram na minha mente. Foi então que decidi caminhar mais um
pouco e mudar o ângulo da foto. Para minha surpresa, vi o sol do fim do dia
iluminar as montanhas ao fundo, sem a presença de público que pudesse
desviar o foco da imagem. Em um clique, retratei o passadiço, Diamantina,
Minas; pois na simplicidade de um momento, registrei uma beleza única,
aconchegante e tranquila, sempre presente nas terras das Gerais!”
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foto
11
carrossel

sabará
@eduviero
“Há muito tempo vínhamos planejando uma viagem para
oooooooooooMinas Gerais. Foi quando pegamos a estrada e fomos
percorrer os roteiros do Circuito do Ouro. Foram muitas descobertas e
lugares fantásticos ao longo do caminho, e a última cidade foi Sabará.
Diferente das dezenas de igrejas que conhecemos no trajeto, a Matriz de
Nossa Senhora da Conceição tinha algo especial. Era simples por fora e
bastante adornada por dentro, com cores intensas. Chamou a atenção o
quão bem preservada ela estava apesar dos mais de 300 anos de história.
Ao longo da nossa viagem tivemos a chance de encontrar pessoas que
entendiam da história das igrejas e que se dispuseram a nos acompanhar
nas visitas, e posso dizer que conhecer a história da Matriz de Sabará e
poder fotografá-la foi um privilégio. @eduviero/@blogeduardoemonica”

20

foto
11
carrossel

Ouro Preto
@brunopardinho
“A famosa Feirinha de Pedra Sabão e a belíssima Igreja
ppppppppppppde São Francisco de Assis, projetada pelo mestre
oooooooooooAleijadinho. Como mineiro, sou completamente apaixonado
por Minas Gerais, e como amante da fotografia, a cidade de Ouro Preto é
a minha cidade favorita. Na minha humilde opinião Ouro Preto é a cidade
mais fotogênica do Brasil, com os seus casarões históricos, igrejas Barrocas
e muita história em cada cantinho da cidade. Ouro Preto é uma cidade
muito rica de história, a cada esquina uma beleza diferente, e sempre com
uma igreja no alto do morro ou o Pico do Itacolomi no horizonte pra
completar a foto. Essa foto foi feita em agosto de 2019, infelizmente com a
pandemia e a quarentena não pude visitar Ouro Preto em 2020. Tomara
que nesse ano a vacina chegue o mais rápido possível e esse ano as lindas
cidades de Minas Gerais possam receber os seus visitantes com segurança.”
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foto
12
carrossel

Entre Rios
de minas
@oncevaibh
Renata Urbano e Bernardo Cançado
“Essa foto é do dia 26/06/2020, aniversário da
Renata. Depois de 50 dias isolados em casa, era o momento de
colocar o pé na estrada e comemorar em casa, juntos aos seus
pais, em Pereirinhas, distrito de Desterro de Entre Rios. O registro foi
feito ao cair da tarde, numa tentativa de captar que o melhor da
vida encontra-se nas coisas simples e nos encontros com as
pessoas que amamos. O céu estava um pouco fechado mas, como
podem ver, o sol quis presentear a aniversariante com todo o seu
resplendor.”

22

@fotografo_aventureiro
Serra Do Cipó/Minas Gerais

Esse e-book é uma forma de agradecimento especial aos
fotógrafos - profissionais ou não – por todas as fotos
compartilhadas em nosso feed no Instagram, por meio da hashtag
#TurismoMG.
Obrigado por tornarem nossa galeria cada dia mais incrível!

conheça nossas
redes sociais
copie o link e acesse
Portal

www.minasgerais.com.br/pt

instagram

www.instagram.com/visiteminasgerais

facebook

www.facebook.com/VisiteMinasGerais

spotify

htt open.spotify.com/user/y3fg7kgnjbsibjbnl6m9anuys
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Nas páginas anteriores você deve ter visto a marca:

Pois é! Essa é a
Marca Turística de Minas Gerais.
O objetivo da marca é ser a identidade do destino turístico
Minas Gerais e representar nossas características. Assim,
usando apenas o primeiro nome, como somos
carinhosamente conhecidos, em curvas que moldam nossa
paisagem, nossa cultura, nosso jeito de ser.
A marca independe de gestão política, para que perdure e
seja utilizada de forma ampla por todos os atores da
cadeia produtiva do turismo, se estendendo também a
outros setores que queiram identificar seus produtos.
Você também pode baixar e utilizar em eventos, produtos
típicos, souvenires, canecas, xícaras, capa de celulares ou
seja, onde sua imaginação sugerir.
A marca Minas, as peças para mídias
sociais e o manual de aplicação
podem ser acessados em
http://www.minasgerais.com.br/pt/bl
og/artigo/marca-turistica-de-minasgerais
ou scaneando o QR CODE ao lado.
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