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Águas cristalinas e com pouca vida foram uma constante Mundial de Fotografia
Subaquática da CMAS, que teve lugar de 26 a 30 de Maio, em Bodrum (Turquia). A água
manteve-se nos 18º C e as visibilidades ultrapassavam por vezes os 30 metros.
Com a participação de 44 equipas oriundas de 23 países, Portugal esteve representado
pelas duplas Rui Guerra / Susana Silva e Pedro Vasconcelos /José Azevedo, tendo como
capitão Armando Ribeiro. No período de treinos a selecção portuguesa contou com os
serviços do Aegean Pro Dive Center, que na pessoa de Murat Icel e respectiva equipa,
foram de uma simpatia e profissionalismo dignos de nota.
Os locais de mergulho escolhidos para a competição foram Big Reef, Small Reef, Paçoz
Bay e Smugglers Bay.
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testemunhos do mais antigo naufrágio
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debaixo de água. A cerimónia foi
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- André Ruoppolo - Francês, que já foi o
capitão de equipa da selecção francesa.
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assobios e tudo, tornou-se claro que algo

- Arne Hodalic - Mergulhador técnico da
Croácia, é também fotógrafo subaquático
especializado em grutas. Possui vários
livros publicados.
- Cathy Church - Fotógrafa subaquática
dos EUA desde 1967, tem um Master
Degree em Biologia Marinha, autora de
váris livros e directora de fotografia da
revista Skin Diver durante 15 anos.
- Magnus Lundgren - Fotógrafo
subaquático com diversos prémios
internacionais recebidos, quer em
competições splsh-in quer em concursos,
com destaque para o Shell Wildlife
Photographer of the Year.
- Milan Czapay - Fotógrafo alemão e cofundador da Sealux, recebeu inúmeros
prémios internacionais ao longo da sua
carreira, nomeadamente na Copa do

não estava bem. Seguiu-se a votação das
restantes categorias ocorrendo várias
vezes que excelentes imagens serem
ultrapassadas por outras visivelmente
iluminação e conteúdo. Como era
possível que com tão ilustre júri tal coisa
pudesse estar a suceder? Esta pergunta
ficou sem resposta mas a indignação e
evidente tendo ficado no ar muitas
dúvidas acerca dos resultados finais...
Contas feitas, a vitória coube à equipa
turca Orhan Aytur / Asim Dumlu.
Foram as seguintes as classificações nas

Rui Guerra classificou-se
apenas na categoria close-up
com tema em 6º lugar e
Pedro Vasconcelos obteve
também um 6º lugar em
Peixes e um 9º lugar em
Grande angular com modelo.
Ficou no entanto a convicção
das equipas portuguesas
terem obtido imagens de alto
nível, merecedoras de ma
outra classificação.

2 - Jean-Pierre Nicolini (França)
3 - Orhan Aytür (Turquia)
Grande angular sem modelo:
1 - David Barrio (Espanha)
2 - Kerim Sabuncuoğu (Turquia)
3 - Kwanghwi Kim (Coreia do Sul)
Grande angular com modelo:
1 - Orhan Aytür (Turquia)

Peixes:

2 - Jonna Bergström (Suécia)

1 - Silvia Boccato (Itália)

3 - Danijel Frka (Croácia)

3 - Orhan Aytür (Turquia)

entanto, logo após esta primeira votação,
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3 - Arthur Telle (Espanha)

mais fracas em termos de composição,

Mundo do Egipto.

conjunto de 10 fotografias de cada

2 - Daan Delbare (Bélgica)

Close-up:
1 - Rok Kovacic (Eslovénia)

