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Drama na fronteira
John Moore
(Getty Images)

A foto vencedora do Grande
Prémio do World Press Photo

2019, captada em junho de 2018,
no Texas, mostra-nos uma criança
hondurenha, de dois anos, a

chorar, enquanto a sua mãe era
detida e revistada na fronteira
entre o México e os EUA.
Os migrantes tentavam atravessar
o rio Grande, quando foram
intercetados e conduzidos
a um centro de detenção.
A imagem ilustra bem um dos
dramas dos nossos dias, depois
das polémicas decisões relativas
ao endurecimento das medidas

antirrefugiados, postas em prática
pela administração de Donald
Trump



Já estão escolhidas as imagens vencedoras do World Press Photo em 2019,

podendo ser apreciadas, entre o próximo dia 27 e 19 de maio, no Museu

Nacional de História Natural e da Ciência, em Lisboa. Nas páginas seguintes,

uma pequena amostra das melhores imagens do ano

saibamaisemvisao.pt



PRÉMIO HISTÓRIA DO ANO

Migrantes em movimento

(Agence Vu / Ciuilian Act)

Numa reportagem realizada entre outubro e novembro do ano passado, foi
captada esta imagem de uma família a repousar um pouco, durante a longa
marcha entre Américas. Desde as Honduras, Nicarágua, São Salvador e

Guatemala, milhares de migrantes e de refugiados dirigiram-se para norte,
tentando entrar nos EUA, em busca de uma vida em paz e segurança. Por vezes,
caminhavam 30 quilómetros por dia, debaixo de temperaturas que podiam
atingir os 30 graus centígrados - e, por isso, iniciavam a marcha pelas quatro
horas da madrugada, tentando evitar as horas de maior calor

Pieter Ten Hoopen



NOMEADA PARA FOTO DO ANO

A quebra do dique
Chris McGrath
(Getty Images)

Em outubro de 2018, um homem não identificado tenta conter a multidão de repórteres que se

precipita sobre o consulado saudita em Istambul, no momento da chegada dos investigadores
sauditas e depois do homicídio do jornalista Jamal Khashoggi. Os serviços secretos de Riade
foram responsabilizados pelo sequestro e pelo assassínio do cidadão saudita

1* PRÉMIO DE TEMAS
CONTEMPORÂNEOS

Aniversário em Havana

Diana Markosian
(Magnum)

Captada em agosto de 2018,
esta imagem mostra-nos
uma jovem a festejar o seu
15 a aniversário, à boleia de um
modelo de 1950, em Havana,
Cuba. Naquele país, o rito
de passagem de criança para
mulher acontece, precisamente,
no dia do 15 Q aniversário
- e esta rapariga parece
comemorar a data a rigor



1* PRÉMIO DE RETRATO

Passagem de modelos
Finbarr o'Reilly

Residentes da Medina,
nos subúrbios de Dacar,
e um vendedor de rua
mostram curiosidade

perante as modelos Diarra

Ndiaye, Ndeye Fatou

Mbaye e Malezi Sakho,

que vestem criações da
estilista senegalesa Adama
Paris. A imagem foi

captada em dezembro
do ano passado



3 9 PRÉMIO DE AMBIENTE

Lixo flutuante
Mário Cruz

Uma criança, dedicada à recolha de materiais recicláveis,
deitada num colchão abandonado e cercada de detritos
flutuantes, em pleno leito do rio Pasig, em Manila, Filipinas.
Nalguns pontos do curso das águas, a concentração de lixo
é tal que é possível andar sobre elas




