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para uma reflexão política e social
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O objetivo do World Press Pho-
to é premiar fotografias que
"marcam a atualidade de povos
e sociedades em todo o Mundo,
e que se repercutem além-
- fronteiras, com consequên-
cias à escala global". E a exposi-
ção que está no Museu de His-
tória Natural, em Lisboa, é,
como habitualmente, uma
pungente reflexão sobre o que
nos marca os dias. Este ano,
com um tópico em destaque: o

das caravanas de migrantes.
Para chegar às imagens pre-

miadas nas diferente catego-
rias, o júri teve de analisar 78
mil imagens captadas por mais
de 4700 fotógrafos de 129 paí-
ses. O resultado final da esco-
lha são as 140 fotografias de

grandes dimensões que podem
ser vistas no antigo Picadeiro
do Colégio dos Nobres, no Mu-
seu Nacional de História Natu-
ral e da Ciência, em Lisboa.

As imagens vencedoras fo-
ram captadas por 43 fotógra-
fos, oriundos de 25 países. En-
tre eles está o português Mário
Cruz, fotojornalista da agência
Lusa, que ficou em terceiro lu-

gar na categoria "Ambiente"
como trabalho "Living among

whafsleftbehind" ("Viver en-
tre o que foi deixado para
trás"), um projeto pessoal do

português sobre várias comu-
nidades de Manila, a capital das

Filipinas, que vivem rodeadas
de lixo.

As caravanas de migrantes
que vão da América Central
para os EUA foram seguramen-
te um dos assuntos sociais e po-
líticos que marcaram a atuali-
dade global de 2018 e, na expo-
sição, estão retratadas três his-
tórias sobre esse tema político
e social. Duas delas ganharam
mesmo os principais prémios,

o da "Fotografia do Ano" e o da
"História Fotográfica o Ano".

A melhor do ano é uma das

imagens mais icónicas de 2018.
Da autoria do norte-americano

John Moore, mostra uma me-
nina hondurenha a chorar
quando a mãe é revistada e de-
tida próximo da linha que divi-
de os EUA do México, em
McAllen, no Texas. A fotogra-
fia foi capa da revista "Time",
provocou a fúria de Donald
Trump e teve o poder de in-
fluenciar a perceção pública so-
bre as políticas de imigração
impostas pela Casa Branca. Um
testemunho sobre o poder de

uma imagem e do bom jorna-
lismo. •
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