
 
 

 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

Rui Caria pela foto exposta na sede da Organização das 

Nações Unidas, em Nova Iorque 

 

Rui Caria, fotógrafo e fotojornalista, natural da Nazaré, mas a viver na ilha 

Terceira, foi um dos 10 finalistas do concurso internacional “Photography for 

Humanity”, tendo, consequentemente, uma foto sua exposta na Sede da 

Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque. 

A foto, enviada por Rui Caria para o concurso patrocinado pela ONU, com o 

objetivo de promover os direitos humanos, mostra um jovem a ser salvo por 

marinheiros da Marinha Portuguesa e foi escolhida por um júri constituído por 

grandes nomes da fotografia internacional e que já participaram em iniciativas 

como o World Press Photo ou em ações promovidas pela National Geographic. 

Em 2017, Rui Caria passou 34 dias a bordo do navio “NRP Viana do Castelo”, 

da Marinha Portuguesa, que participou na missão “Frontex”, da Agência 

Europeia de Controlo de Fronteiras, no Mar Mediterrâneo.  

A missão tinha por objetivo encontrar migrantes, refugiados e emigrantes ilegais, 

em viagem marítima entre a Tunísia e a Itália, e a foto de Rui Caria capta o 

momento em que um jovem sobe para o navio da Marinha Portuguesa, numa 

imagem que também mostra a angústia e o desespero de quem se vê obrigado 

a fugir do seu país em busca de um sonho. 

Intitulada “Refugiantes”, nome inventado por Rui Caria, a fotografia competiu 

com várias centenas de outros registos, tendo sido uma das dez finalistas e 

servindo para confirmar o excelente trabalho que o já conceituado fotógrafo tem 

vindo a granjear e que, claramente, ultrapassa as ilhas onde escolheu viver. 



 
 

Assim, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar 

do Partido Socialista propõe à Assembleia Legislativa Regional da Região 

Autónoma dos Açores, reunida em sessão Plenária no periodo legislativo de 

janeiro de 2020, a aprovação de um Voto de Congratulação a Rui Caria pela 

escolha como finalista do concurso internacional “Photography for Humanity”, em 

exposição na sede da ONU, em Nova Iorque. 

Do presente Voto de Congratulação deve ser dado conhecimento ao fotógrafo 

Rui Caria. 

Horta, Sala das Sessões, 14 de janeiro de 2020. 

Os Deputados, 

 

 

 

 


