
World Press Photo inaugurou em Lisboa

Pela 18 â vez, a VISÃO trouxe
a Portugal as imagens que
melhor retratam questões e

momentos da atuâlidade.
A exposição abriu ao público no
sábado, 27 de abril, no Museu
Nacional de História Natural
e da Ciência, no Príncipe Real,
em Lisboa. Os 140 trabalhos
distinguidos, este ano, pela
organização World Press Photo
(WPP) - referência mundial do

fotojornalismo - são imagens
de 43 fotógrafos de 25 países. A
iniciativa foi inaugurada com a

presença da ministra da Cultura,
Graça Fonseca, e do presidente
da Câmara Municipal de Lisboa,
Fernando Medina.
"São fotografias que se colam
à retina pelo impacto que têm
e pelas histórias que contam.
É uma parceria perfeita para
a VISÃO. A boa fotografia faz

parte do nosso ADN e o WPP
é a referência mundial em
fotojornalismo, partilhando connosco os valores de qualidade, credibilidade e

rigor informativo", destacou Mafalda Anjos, diretora da revista, no momento
em que se desvendavam as imagens vencedoras, escolhidas entre 78 mil
candidatas. Entre elas a foto vencedora, que revela o choro de uma menina, na
fronteira do Texas, quando a mãe era revistada pelas autoridades.
Ali há imagens dos conflitos armados na Síria e no Iraque, dos movimentos
de contestação na América Latina, das restrições às mulheres no Irão. Ali está
também a foto do menino a dormir no mar de lixo que se tornou o rio Pasig,
na baía de Manila, capital das Filipinas, apanhada pela objetiva do fotógrafo
português Mário Cruz, distinguido na categoria de Ambiente No local da
exposição pode ainda fazer outra viagem à volta dos mares que unem Portugal
Continental, Açores, Espanha, Brasil, Moçambique e São Tomé e Príncipe - um
trabalho documental chamado O Mar que nos Une, promovido pela Fundação
Galp, em parceria com a VISÃO.
Falta só dizer que a mostra está aberta ao público até dia 19 de maio,
com uma série de palestras e de workshops, todos os fins de semana.
Mais info em visao.pt/world-press-photo.

4 DE MAIO
15h30 TALK
0 olhar do fotojornalista,
com Luís Barra

17h RALI FOTOGRÁFICO
Exercícios no Jardim
Botânico, com Luís Barra

5 DE MAIO
15h30 WORKSHOP
Fotografia com smartphone
com Gonçalo F. Santos

11 DE MAIO
15h30 TALK

Fotografia de Natureza,
com Nuno Sá

17h RALI FOTOGRÁFICO

Workshop e exercícios

fotográficos no Jardim
Botânico com Isabel
Saldanha

15h30 WORKSHOP

Fotografia com smartphone
com Gonçalo F. Santos

18 DE MAIO
15h30 TALK
A arte do retrato, com
Arlindo Camacho

17h RALI FOTOGRÁFICO
Exercícios no Jardim
Botânico e treino de

retrato, com Arlindo
Camacho


