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 A exposição fotográfica ‘’Resgate Cultural de
Senador Modestino Gonçalves - Através da
produção de fotos de Antônio Cloves de Oliveira’’
foi criada com o intuito de resgatar parte da
memória do município. 
Apresenta imagens inéditas aos olhos dos mais
jovens e, através delas, é possível constatar o
desenvolvimento da cidade.
A exposição virtual mostra fatos marcantes que
aconteceram em décadas passadas, memórias
que despertam saudade e revelam o carinho do
fotógrafo Antônio Cloves de Oliveira pela
população Modestinense!

Apresentação
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 A história de uma comunidade vai sendo
configurada pelos olhares e registros de seus
moradores em suas diferentes manifestações e
linguagens. Neste sentido, a fotografia consegue
registrar diferentes interpretações, tempos e
espaços, mostrando-se como instrumento para o
estudo da história local, e, por seu valor artístico,
incentiva a produção de outros registros culturais
que também promovem este tipo de ação.
Assim, a fotografia como fonte visual de memória
contribui para a reconstrução histórica de uma
comunidade. O contato das pessoas com os
documentos visuais traz à tona vivências passadas
e funciona como detonador do rememorar.
Tão importante quanto ter um orador ou mesmo
um escritor, que se encarregue de escrever os
fatos que acontecem pelas ruas, é ter um
fotógrafo que os eternize em imagens. Ilustrar
fatos que, com toda a certeza, se perderiam na
memória coletiva.
 A fotografia ainda tem o papel de provar o fato
acontecido e, por esse motivo, torna-se
fundamental para a preservação das práticas e
tradições culturais das comunidades.
Triste da cidade que não tem um fotografo, feliz
Senador Modestino Gonçalves que tem Antônio
Cloves de Oliveira, cujo trabalho trazemos aqui em
pequenas pílulas.  
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Balneário do Rio Araçuaí meados do ano de 2000.
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Carreata comemorando a chegada de veículos novos para
a cidade.



Chegada da cavalgada de Nossa Senhora das Marcês no dia do
aniversário da cidade.
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Festejo no centro da cidade da queima do Judas preenchido
com bombas e amendoins no dia da Páscoa.
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Festa do Modestinense Ausente na Praça dos Esportes.

Apresentação do humorista
Tiririca na cidade em meados do
ano 2000.

Desfile de Cavalos realizado na
semana da Festa
Modestinense Ausente.

2

2

7



    Frente da Praça dos Esportes em época de festa.

   Frente da Praça dos Esportes em época de festa.
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Apresentação do grupo de 
 Capoeira no Ranchão Club
da Praça dos Esportes.
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Comemoração da  vitoria de time de futebol  em campeonato da
cidade. 

Campeonato infantil na Praça dos Esportes.
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     Desfile de beleza no Club da Praça dos Esportes.
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Alunos do Centro Infantil Abelinha Feliz se divertindo no
parquinho.
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Monento cívico na Escola E. Darcília Godoy.

Apresentação de teatro na Escola Municipal  Professor Paulo
Freire.
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Apresentação cultural da E.E. Darcília Godoy.

Apresentação cultural da E.E. Darcília Godoy.
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Procissão do Domingo de Ramos pelas ruas da cidade.
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Coroação de Nossa Senhora da Conceição na igreja Matriz Nossa
Senhora das Marcês.

Procissão com a imagem de
Nossa Senhora das Dores na
sexta feira da paixão.

Festa de Santo Antônio .
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Congado na festa de Nossa Senhora do Rosário.
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Grupo teatral Cuspt chegando na cidade após
festival.

Apresentação teatral do primeiro encontro de
cultura.
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Apresentação teatral na cidade de Senador M.
Gonçalves.



Tudo começou no ano de 1999, quando Antônio Cloves
comprou sua primeira câmera fotográfica em São Paulo, para

registrar o casamento da irmã, o que seria seu primeiro evento
como fotógrafo amador. 

Até então, Antônio Cloves não via a fotografia como uma
possível profissão, mas ao chegar em sua cidade natal, Senador
Modestino Gonçalves, começou a ser convidado para fotografar

casamentos, batizados e outros eventos. 
Com o aumento dos convites, conseguiu comprar seu primeiro

equipamento fotográfico profissional e tornou-se um dos
fotógrafos mais importantes de Senador Modestino Gonçalves.
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