Rui Guerra consagra-se
Campeão Nacional de
Fotografia Subaquática
pela sexta vez
2010/09/15

Decorreu em Sagres, de 9 a 12 de Setembro, o XIX Fotosub - Campeonato Nacional de
Fotografia Subaquática, organizado pela FPAS e pela Portisub. Apesar de as águas terem
estado calmas e transparentes nos dias que antecederam a prova, uma forte ondulação de
sueste tornou os locais de prova extremamente difíceis e com péssima visibilidade. A
temperatura da água também desceu dos 20 para os 18ºC.
A competição desenrolou-se em dois locais, as Ilhas do Martinhal e as Grutas da Atalaia,
dois spots cheios de vida e que merecem uma visita mais demorada. Especial referência
para o Centro de Mergulho Divers Cape, que em colaboração com o operador Cape
Cruiser, com a sua simpatia e profissionalismo, proporcionaram excelentes condições de
treino para a esmagadora maioria dos participantes.

Este ano, como alteração de nota ao regulamento, houve a alteração da categoria de peixes, que passou a ser constituída por uma única
foto, tal como sucede no Mundial desde há muitos anos. Foi também, pela primeira vez, proibida a utilização simultânea de duas máquinas
dentro de água, podendo no entanto os participantes virem à embarcação trocar de máquina a meio do mergulho, se assim o entendessem.
No final do dia 12, foram então projectadas as imagens e divulgados os resultados, tendo Rui Guerra conquistado o título pela sexta vez,
com uma boa margem, obtendo 267,833 pontos. De realçar o papel da sua modelo/assistente Susana Silva, que neste Nacional esteve
particularmente bem, tanto mais atendendo ao elevado grau de dificuldade de uma das fotos apresentadas pela equipa e das difíceis
condições de mar que se apresentaram.
Rui Guerra e Susana Silva obtiveram ainda o 1º lugar na categoria de Ambiente, 2º lugar em Macro e 3º lugar em Peixes.
Em segundo lugar classificou-se a equipa Pedro Vasconcelos/José Azevedo com 223,381 pontos, e em terceiro Manuel Silva/Ana Gomes
com 222,340 pontos.

