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FOTÓGRAFO FREELANCER DA AFP GANHA O PULITZER
2013 NA CATEGORIA “FEATURE PHOTOGRAPHY”
JAVIER MANZANO, FOTÓGRAFO FREELANCER DA AGENCE FRANCE-PRESSE, GANHOU O PULITZER
2013 NESTA SEGUNDA-FEIRA, DIA 15 DE ABRIL, POR SUA COBERTURA DO CONFLITO NA SÍRIA. ESTE
É O SEGUNDO ANO CONSECUTIVO EM QUE UM FOTÓGRAFO A SERVIÇO DA AFP RECEBE O MAIS
PRESTIGIADO PRÊMIO DO JORNALISMO MUNDIAL. EM 2012, O AFEGÃO MASSOUD HOSSAINI FOI
PREMIADO NA CATEGORIA “BREAKING NEWS”.

Manzano levou o prêmio pelo que o
Comitê considerou “uma foto
extraordinária (...) de dois soldados
rebeldes sírios, entrincheirados em
suas posições, enquanto a luz do
dia passava pelos buracos de bala
deixados em um tapume de metal
próximo”.

Javier Manzano/AFP

Javier nasceu no México e hoje
vive em Istambul. O 'stringer', que
deixou os EUA aos 18 anos,
concentrou boa parte do seu
trabalho em questões envolvendo a
fronteira EUA-México. Ele começou
a carreira como foto e vídeojornalista e, depois, passou pela
televisão e pela mídia eletrônica.

Hoje Javier trabalha como freelancer para a AFP cobrindo a guerra do narcotráfico no México, assim
como as guerras no Afeganistão e na Síria desde que foi demitido da Rocky Mountain News, em
2009, acrescentou o website da organização responsável pelo Pulitzer.
A imagem escolhida pelo Pulitzer faz parte de uma série de fotos tiradas em Aleppo em outubro de
2012, também foi reconhecida pelo World Press Photo 2012.
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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,
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