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DOIS FOTÓGRAFOS DA AFP GANHAM O WORLD PRESS 
PHOTO 2014 

AS FOTOS DOS REPÓRTERES FOTOGRÁFICOS FRANCESES PHILIPPE LOPEZ E JEFF PACHOUD FORAM ELEITAS AS 

MELHORES IMAGENS DE 2013 NAS CATEGORIAS “ATUALIDADES” E “REVISTAS ESPORTIVAS” DE UM DOS MAIS 

IMPORTANTES CONCURSOS MUNDIAIS DE FOTOJORNALISMO, O WORLD PRESS PHOTO. 
 

Philippe Lopez foi premiado pela foto de 18 de novembro de 2013, feita 
nas Filipinas após a passagem do tufão Haiyan. A imagem mostra uma 
procissão religiosa de mulheres em meio à paisagem devastada após o 
desastre natural que matou mais de oito mil pessoas. A foto já havia sido 
escolhida pela revista Time como uma das 10 imagens emblemáticas de 
2013. Especialista no continente asiático, Philippe Lopez começou a 
trabalhar em 2000 para o escritório da AFP em Phnom Penh, no Vietnã, e 
hoje atua em Hong Kong.  
 
“Esta fotografia resume o fervor de um povo que segue em frente, apesar 
da magnitude deste desastre. Estou muito contente que o júri tenha 
optado por uma imagem que trata de esperança”, disse Lopez. 

 
Jeff Pachoud foi premiado por uma imagem feita em 18 de janeiro de 
2013, em Megève, nos Alpes Franceses. A foto, que mostra uma corrida 
de cães de trenó em meio à paisagem imaculada da neve, foi clicada do 
alto de um helicóptero. “Eu me lembro do momento exato em que todas as 
melhores condições para fazer a foto se uniram para dar lugar a um 
cenário surrealista”, conta Pachoud. Integrante da equipe AFP desde 
2006, o fotógrafo trabalha em Lyon (leste da França) cobrindo fatos da 
atualidade regional e internacional.  

 
“Este prêmio duplo concedido à AFP ilustra bem a diversidade de produção da agência. A foto tocante de 
Philippe Lopez sobre a devastação causada pelo tufão Haiyan percorreu o mundo inteiro. A série de Jeff 
Pachoud mostra outra faceta do talento de nossos fotógrafos em contar a atualidade”, ressalta Emmanuel 
Hoog, Presidente-Diretor da AFP. 
 
Com uma equipe de mais de 500 fotógrafos, frequentemente recompensados por prêmios internacionais de 
renome, a AFP divulga mais de 3.000 fotos por dia e é dotada de uma reconhecida expertise na cobertura 
fotográfica. O banco de imagens da AFP conta com 40 parceiros que enriquecem ainda mais a oferta de cerca 
de 23 milhões de fotos. Criada em 1985, a editoria de fotografia internacional teve sua produção multiplicada 
por sete desde 2000. 

 
 
 

Sobre a AFP:  
A AFP é uma agência internacional de notícias que oferece informação rápida, confiável, imparcial e completa dos 
acontecimentos ao redor do mundo através de artigos, fotos, vídeos, e gráficos animados/estáticos. A cobertura da AFP 
não tem limites, incluindo conflitos, política, economia, meio ambiente, saúde, esportes e tecnologia. Seus 2.260 
colaboradores, de 80 nacionalidades diferentes, localizados em 150 países, relatam o cotidiano internacional em 6 idiomas, 
24 horas por dia durante os 365 dias do ano. 
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