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Rui Guerra, com a sua modelo Susana Silva, venceu pela segunda vez
consecutiva o III Open Internacional Fotosub Graciosa/2010, que
decorreu de 2 a 4 do presente mês de Julho, seguido por Nuno
Gonçalves que teve como modelo João Marcelino. Contando com a
presença de fotógrafos de três países, a saber, Portugal, Espanha e Itália,
esta competição internacional teve nesta edição o seu ano de
"maturação", uma vez que, nas palavras da Organização, é neste
momento uma prova já consolidada e com já algum historial, integrada
no calendário dos Open's Internacionais. Este ano as condições

logísticas melhoraram
significativamente. Em terra, foi

de oportunidades no seio de
uma mesma competição, indo

montada uma tenda gigante no

contra a mais básica das

porto de Sta. Cruz da Graciosa,
que servia de parque de

justiças competitivas. Apesar do
protesto escrito de alguns

máquinas e simultaneamente
para refeições e zona de

participantes, o Comité de
competição manteve-se

descanso. No mar houve quatro

inflexível. De futuro seria melhor

embarcações de apoio, duas do
já habitual centro de mergulho

que a Organização optasse
logo, antes do início da prova,

Nautigraciosa e outras duas do
recém-criado centro de

pelos locais que previsivelmente
apresentassem as melhores

mergulho Gracipescas, que

condições, em vez de querer

agradou pelas excelentes
condições proporcionadas e

manter "até à última" outras
zonas cujo estado do mar não

pela simpatia e disponibilidade
para ajudar os participantes nas

era já dos melhores.

mais pequenas coisas, durante
o decorrer da prova.

Este ano, para além dos
prémios monetários da

Os locais inicialmente

classificação geral e de alguns
individuais, houve ainda um

designados para a competição
foram o Terceirense, Baixa da

prémio à parte atribuído ao
melhor conjunto de duas fotos

Sra. da Guia, Baixa do Ferreiro

de algas, em cuja participação

de dentro e Baixa do Ferreiro de
Fora, onde cada equipa

era facultativa, tendo Rui
Bernardo/Sónia Bernardo sido a

(fotógrafo + modelo) faria um
mergulho de competição em

equipa vencedora.

cada spot. No entanto, findo o
primeiro dia de prova, a
Organização decidiu excluir para
o segundo dia dois dos locais
de prova designados (Ferreiro de
Dentro e Ferreiro de Fora)
passando a incluir a Gruta do
Carapacho e o Ilhéu da Gaivota
para quem estivesse destinado
nesse dia para os Ferreiros. Tal
decisão foi fundamentada no
estado do mar que continuava a
apresentar muita força. Apesar
de compreensível a razão, o que
é facto é que numa competição
a igualdade de locais para todos
tem de ser mantida, sob pena
de criar uma forte desigualdade

Aguarda-se pois com
expectativa a edição de 2012
desta prova, que promete
melhorar cada vez mais diversos
aspectos desta já excelente
competição.
Aqui ficam um link para uma
reportagem da RTP Açores
sobre o evento:
http://videos.sapo.pt/
2sjDHZ7oJEqVNN5ahWJ7

