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A Maia recebe sexta-feira a exposição do concurso
World Press Photo, mostra que está a percorrer
mais de cem cidades de 45 países, indicou hoje a
autarquia, sublinhando a abertura da galeria a
visitas de escolas e instituições.

As fotogra�as que serão expostas no Fórum da Maia, até 02 de
dezembro, dizem respeito à 61.ª edição do Wold Press Photo, na qual
concorreram 4.548 fotógrafos de 125 países, com 73.044 imagens.

Distribuídas pelas oito categorias existentes, foram premiadas 178
fotogra�as, sendo que o prémio Fotogra�a do Ano foi para o fotógrafo
venezuelano Ronaldo Schemidt, com a fotogra�a que regista um
manifestante em chamas na Venezuela, durante um dos protestos
contra o presidente Nicolás Maduro.

Citada numa nota da autarquia da Maia enviada à agência Lusa, Carla-
Evelyn Vlaun, curadora da exposição, destacou que a "missão da
mostra World Press Photo é conectar o mundo às histórias através de
um fotojornalismo de qualidade".

A responsável descreveu que da crise política e social na Venezuela
aos santuários de elefantes no norte do Quénia, "a exposição deste ano
exibe uma variedade de imagens que obrigam a parar, sentir, pensar e
agir".

"A exposição World Press Photo procura discutir o nosso progresso
como comunidade global que procura atingir os objetivos de
desenvolvimento sustentável. Fotojornalistas em todo mundo ajudam a
expor casos de poluição da terra e da água, por exemplo, bem como
outras práticas de desperdício e, simultaneamente, contam a história
de povos e comunidades", acrescentou Carla-Evelyn Vlaun.

Já o presidente da câmara da Maia, António Silva Tiago, apontou que a
exposição World Press Photo, que passa pela Maia há 18 anos, "é um
acontecimento de grande relevância no Município e na Região Norte",
sendo "aguardado com enorme expectativa pelos milhares de pessoas
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que habitualmente visitam a exposição".

De acordo com o autarca, "todos os anos a exposição recebe cerca de
3.800 visitantes, em grande parte visitas de estudo organizadas por
instituições de ensino secundário", sendo objetivo da autarquia este
ano "abordar a exposição de uma forma inovadora a nível mundial,
encarando-a na perspetiva da Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável".

"Esta exposição mostra de uma forma precisa, justa e visualmente
atraente o que aconteceu no nosso mundo em 2017, promovendo uma
re�exão sobre o mundo atual e sensibilizando cada um de nós para a
existência de desa�os comuns para os quais todos podemos e devemos
contribuir", lê-se na nota camarária.

A World Press Photo contará com o patrocínio da LIPOR e da
Maiambiente que, à semelhança do que tem acontecido em edições
anteriores divulgará a exposição em quatro viaturas de recolha de
resíduos sólidos, ostentando oito das fotogra�as premiadas.

A inauguração está marcada para sexta-feira à noite e a exposição será
de entrada gratuita de terça a domingo das 09:00 às 22:00 horas.
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