
Relatório de Atividades 2012

Tal como nas edições anteriores, a ALFA – Associação Livre de Fotográfos do 
Algarve voltou a reunir os seus sócios em diversas ações sobre a fotografia.

Essas ações resumiram-se a Cooking Sessions, sessões de comida fotograda, 
passeios fotográficos pela região algarvia, ações de formação e participação 
em diversas exposições o que demonstra o excelente trabalho que a 
associação tem desenvolvido junto da sociedade. 

Houve também a apresentação de livro de um fotográfo profissional bem como 
a deslocação de fotógrafos da ALFA até Paris para participarem num trabalho 
de exposição efetuado no Algarve. 

Outra atividade de interesse foi a tertúlia em que se tornou possível discutir 
sobre determinado tema e ouvir a opinião de todos os fotografos. Tratou-se de 
um convivio saudável promovido pela troca de ideias.

Mais uma aposta ganha pela associação passou pelo campo da formação 
tendo sido muitos os participantes que passaram pelas diversas ações e que 
no final puderam demonstrar os seus trabalhos em exposições coletivas

Pode verificar nos tópicos seguintes as diversas atividades desenvolvidas pela 
ALFA:

1 – Cooking Sessions
– 14 de Janeiro 2012 –

A exposição de fotografia «Cooking Sessions|Melhores Fotos 2011» abriu no
sábado,  dia  14  de  janeiro,  às  16h00,  no  Quartel  da  Atalaia,  em  Tavira.
A exposição foi  promovida pela ALFA -  Associação Livre de Fotógrafos do
Algarve,  e  contou  com  o  apoio  do  Regimento  de  Infantaria  nº1,  que  está
instalado no Quartel  da  Atalaia  e  mais  uma vez  abriu  as  portas  à  cultura.
A exposição, com entrada livre, ficou patente até dia 04 de fevereiro, data em
que realizou a Cooking Session no Quartel de Tavira.

02 – Ana Abrão recebeu o título AFIAP 
– Janeiro 2012 –

A  nossa  associada  Ana  Abrão  recebeu  o  título  AFIAP  pela  Federação
Internacional de Fotografia.
A FIAP (International Federation of Photographic Art) é a associação que gere
os salões internacionais de fotografia há 62 anos. Conta hoje com mais de 85
associações nacionais dos cinco continentes e representa quase um milhão de
fotógrafos individuais, sendo o Racal Clube o representante português desta
instituição.
O título  "Artist"  em questão (assim como os títulos  Excellence e Master)  é
atribuído aos fotógrafos pelo seu desempenho nos salões através de imagens
admitidas e premiadas.



03 – Fotografar o golfe 
– 21 de Janeiro 2012 –

Os fotográfos da ALFA deslocaram-se dia 21 de Janeiro ao campo de golfe 
Oceânico Laguna onde fotografaram e pela primeira vez tiveram a 
oportunidade de experimentar um desporto que é bastante praticado na região.
Os alunos da Escola de Golfe do Clube de Golfe de Vilamoura chegaram cerca
das 08h00 para assistir à aula ministrada pelo profissional Joaquim Sequeira.
Desta forma foram fotografados todos os momentos da aula que foi dada no 
campo de treino e no putting green, onde estão colocados os buracos com as 
bandeiras. Puderam então fotografar o Campeão Nacional de Sub 14, Nathan 
Brader e um Campeão Nacional de Pares, João Carlota o que certifica a 
qualidade dos alunos do Clube de Golfe de Vilamoura.

04 – Fotografia de Produto
– 11 de Fevereiro 2012 –

No dia 11 de Fevereiro de 2012, no Parque das Cidades (Faro/ Loulé, no 
Laboratório Regional de Saúde Pública, Drª Laura Ayres), realizou-se o quarto 
workshop temático do Ciclo de formação avançada da ALFA - Photo Skills, 
sobre o tema Fotografia de Produto. O formador foi o fotógrafo profissional 
Filipe Varela, com larga experiência, domínio e reconhecimento neste tema. O 
objetivo foi apresentar diferentes técnicas de iluminação e de composição 
utilizadas em fotografia de produto de diferentes naturezas e da produção de 
fotografias de produto em estúdio.

015 – Exposição ‘Via Sacra’
– 26 de Fevereiro 2012 –

No dia 26 de fevereiro inaugurou-se uma exposição, na Catedral de Silves, cujo
tema foi a “Via Sacra”.
Quinze fotógrafos algarvios ou residentes na nossa região aceitaram o desafio 
do Pároco, Padre Carlos Aquino, de retratar as várias estações do caminho 
que Jesus Cristo percorreu até ao Calvário. Seguindo as descrições do 
Evangelho de S. Lucas, artistas como Adriano Costa, André Bôto, Carlos 
Rocha, Carlos Sousa, Francisco Castelo, José Manuel Andrade, Miguel 
Veterano, Nuno Garção, Samuel Mendonça, Sofia Guerreiro, Sonya, Tiago 
Grosso, Vasco Célio, Vera Soares e Vitor Azevedo, apresentaram as suas 
próprias interpretações e visões dos vários momentos que marcaram esse 
percurso.

06 – Exposição ‘Algarve Florido – Mouras encantadas inspiram fotógrafos’
– 10 de Março 2012 –

No dia 10 de Março de 2012 foi inaugurada a exposição fotográfica intitulada 
"Algarve Florido - Mouras encantadas inspiram fotógrafos", no edifício da Junta 
de Freguesia de Pechão pelas 18h00, resultante do passeio ALFA do dia 5 de 
Fevereiro onde perto de duas dezenas de fotógrafos puderam capturar a 
beleza das amendoeiras em flôr e das suas mouras encantadas. O presidente 
da junta, Cústodio Moreno foi um dos presentes que auxiliou os presentes 
prestando-lhes diversos esclarecimentos acerca daquela zona algarvia. As 
mouras encantadas foram outro dos momentos fotográficos.
O resultado foram tres dezenas de fotos tiradas por 16 fotógrafo.



07 – Assembleia Geral Ordinária + Extraodrinária 
– 19 de Abril 2012 –

Na Assembleia Geral foram discutidos os seguintes pontos:
1 - Parecer do Conselho Fiscal acerca do Plano de Actividades de 2012;
 2 - Apreciação e votação do Balanço, Relatório e Contas relativos ao exercício 
de 2011;
 3 - Assuntos Diversos.
Na segunda Assembleia Geral, de natureza Extraordinária, que decorreu no 
mesmo local, iniciou-se com a seguinte ordem de trabalhos:
1 - Proposta e votação de alteração do número 2 do artigo 21º acerca da 
composição dos membros da Mesa da Assembleia Geral poder incluir 
suplentes;
 2 - Proposta e votação de alteração do artigo 31º acerca da composição dos 
membros da Direcção poder incluir suplentes e pelo menos 1 vogal;
 3 - Proposta e votação de alteração do artigo 39º acerca da composição dos 
membros do Conselho Fiscal poder incluir suplentes;
 4- Proposta e votação de alteração do número 1 do artigo 15º relativo ao 
mandato dos órgãos sociais passar para 3 anos;

08 – Apresentação do livro ‘FOTOpad’ de Joel Santos
– 27 de Abril 2012 –

Já no dia 27 de Abril de 2012 a sede da ALFA encheu para a apresentação, 
exclusiva no Algarve, do novo livro do fotógrafo profissional Joel Santos, o 
FOTOpad.
Para além do elevado número de pré-reservas, mais de 60 pessoas estiveram 
presentes na Galeria ARCO, espaço onde se situa a sede da ALFA.
O autor fez uma apresentação do livro, respondeu a perguntas dos 
participantes e autografou os livros das pessoas presentes no evento.
No global esta iniciativa da ALFA foi um sucesso, e contribuiu para aumentar o 
interesse e desenvolver a fotografia no Algarve, desígnio e missão desta 
associação de fotógrafos amadores e profissionais.

09 – Exposição de Tânia Guerreiro 
– 02 de Maio 2012 –

A nossa associada Tânia Guerreiro, de 24 anos esteve a expôr pela primeira 
vez, de 02 de Maio a 31 de Junho, as suas fotografias que puderam ser 
observadas na Casa da Juventude de Olhão, no Corredor das Artes.
O tema fotográfico foi retratos e a exposição foi composta por algumas 
imagens que foram escolhidos de entre as fotos que foram tiradas pela autora 
ao longo do ultimo ano.

10 – Fotografia de Natureza/Aves
– 03 de Maio 2012 –

Nos dias 03 e 05 de Maio de 2012, no Algarve, realizou-se o quinto workshop 
temático do Ciclo de formação avançada da ALFA - Photo Skills, sobre o tema 
Fotografia da Natureza/Aves. O seu objetivo foi saber escolher o material para 
este tipo de fotografia e conhecer algumas das técnicas necessárias para a 
fotografia de aves no seu próprio ambiente. Saber como escolher os locais e as
horas a fotografar para saber como fotografar causando o mínimo impacto na 
natureza foram outros dos propósitos atingidos.



11 – Sócios da ALFA apresentaram exposição em Paris
– 06 de Maio 2012 – 

Uma pequena comitiva de fotógrafos da ALFA constituída pelos sócios Mauro 
Rodrigues, Ana Gonzalez e Ana Oliveira, deslocou-se a Paris, de 06 a 09 de 
Maio para comemorar o Dia da Europa e para participar no primeiro momento 
de itinerância da exposição “Algarve Florido – mouras encantadas em Pechão”,
sobre o tema das amendoeiras em flor.
A exposição na qual participaram vinte fotógrafos, foi resultado de um passeio 
fotográfico realizado no final de Fevereiro e fruto de uma parceria entre a ALFA
e a Junta de Freguesia de Pechão.

12 – ALFA capturou duas praias finalistas às 7 Maravilhas – Praias de Portugal 
– 26 Maio 2012 –

Os fotógrafos da ALFA capturaram no fim-de-semana, dias 26 e 27 de maio, a 
beleza de duas praias finalistas às 7 Maravilhas - Praias de Portugal, 
nomeadamente a praia de Odeceixe e da Arrifana, ambas de Aljezur e 
comprovaram através das fotos a razão de estarem tão bem classificadas entre
as praias nacionais.
No primeiro dia os fotógrafos visitaram a praia da Arrifana onde puderam 
observar o pôr de sol que proporcionou momentos que não escaparam às 
atentas objectivas. Antes foram visitadas as praias da Amoreira e do Monte 
Clérigo.
Já no segundo dia da escapada, os participantes deslocaram-se a Odeceixe, 
onde está outra das praias candidatas às 7 Maravilhas, e puderam observar a 
beleza da paisagem onde o mar atinge os areais e embate nas rochas que a 
cercam. Protegida por altas arribas xistosas, esta praia forma uma espécie de 
pequena baía, conhecida por conter uma praia fluvial e permitir assim banhos 
de mar e de rio.
Mas a visita a Odeceixe não se esgotou com a visita à praia pois o grupo teve 
oportunidade de ir às compras ao Mercadinho, uma iniciativa que a Junta de 
Freguesia esteve a dinamizar envolvendo duas dezenas de produtores 
biológicos locais,  aos domingos  no centro da povoação .

13 – Exposição ‘Ria Formosa: entre a Terra e o Mar’ 
– 25 de Junho 2012 –

A exposição ‘Ria Formosa: entre a Terra e o Mar’, numa iniciativa da ALFA – 
Associação Livre Fotógrafos do Algarve em parceria com a FNAC, encontrou-
se até 30 de Agosto,  no restaurante Paparazzi, em Faro.
Desta forma as fotografias ganharam nova cor e ficaram mais saborosas 
acompanhadas pelos pratos confeccionados pelo restaurante que puderam ser 
apreciadas pelos visitantes e clientes.
A mostra fotográfica cujos protagonistas são as artes, as pessoas, as 
embarcações, as espécies e as paisagens do Parque Natural da Ria Formosa, 
esteve patente num espaço moderno.



14 – Tertúlia sobre filtros fotográficos 
– 30 de Junho 2012 – 

A ALFA através do grupo Tiago & Friends dinamizou no dia 30 de junho 
(sábado), a partir das 19 h 30 na Galeria ARCO em Faro, uma tertúlia – 
convívio para partilha de conhecimentos sobre a utilização de filtros 
fotográficos.
A utilização de filtros fotográficos é de certeza um dos segredos mais utilizados
na fotografia de paisagem e na criação de ambientes profissionais estilizados. 
Desde os polarizadores que filtram determinados raios para apenas deixar 
passar outros, UV para os raios ultravioleta, graduados de densidade neutra 
para equilibrar a exposição do céu e do terreno ou ainda os especializados que
subtraem certas cores ou até mesmo para fotografia de infra-vermelhos, a sua 
utilização é bastante diversificada.
Inspirado no por do sol e na magnífica vista panorâmica da Ria Formosa que 
se avista a partir da esplanada da Galeria Arco foi possível conviver, aprender 
e surpreender.

15 – Fotografia de Alta Velocidade
– 06 de Julho 2012 – 

Sessões de demonstração sobre fotografia de alta velocidade realizou-se  
durante os dias 06 e 07 de julho ( sexta ao final da tarde e sábado de manhã), 
na Galeria ARCO, no Centro Histórico de Faro.
A iniciativa visou divulgar as possibilidades que hoje em dia se abrem à 
fotografia de alta velocidade, uma área da fotografia de estúdio que esteve 
durante décadas inacessível a amadores e mesmo à maioria dos profissionais, 
essencialmente por duas razões.
A primeira: os altos custos dos equipamentos especiais, de tempo e até do 
próprio material fotográfico, já que a natureza desse tipo de foto envolvia um 
processo de tentativa e erro que, para iniciantes, pode ser extremamente 
dispendioso.
A segunda razão é que a arte necessária para um desempenho certeiro era um
conhecimento secreto, detido por uma elite profissional que não tencionava 
dividi-lo nem sequer com colegas, tanto menos com amadores

16 – Caça aos golfinhos em Portimão
– 15 de Julho 2012 – 

.
A Caça aos Golfinhos em Portimão realizou-se dia 15 de Julho, a partir das 
09h30 no Cais Vasco da Gama
Fotografar golfinhos nos parques aquáticos foi uma brincadeira de crianças, 
pois as rotinas são conhecidas. Procurá-los no mar, a 3, 4, 5 ou 6 milhas da 
costa, descobri-los e fotografá-los foi outra história, completamente diferente.
Os golfinhos aproximaram-se, afastaram-se isolaram-se, agruparam-se, 
mergulharam e emergiram à sua vontade, tornando o simples ato de fotografá-
los um desafio excitante. Colocamos as teleobjetivas e eles desataram a nadar 
encostados ao barco, mudamos para grandes angulares e eles colocaram-se 
ao largo.  Foi uma experiência fabulosa.
 As viagens foram feitas em rápidos barcos semirrígidos, que galgaram os 
mares à procura dos cetáceos. Logo que os encontrámos, ficámos parados ou 
seguimo-los muito vagarosamente, sendo que a sua observação e a captação 
de imagens tudo o que nos motivou.



17 – 2ª Oficina de Fotografia Digital 
– 19 de Julho 2012 –

A ALFA  promoveu na Galeria ARCO em Faro, a 2ª Oficina de Fotografia 
Digital, formação contínua ministrada pelo fotógrafo profissional Rui Serra 
Ribeiro, num formato essencialmente prático, baseado na lógica do saber 
fazer, a partir de Outubro, numa duração de 50 horas, cerca de quatro meses.
Entretanto chegou a hora dos finalistas das “Oficinas de Fotografia Digital 
2012” realizadas em Olhão, S. Brás de Alportel e Faro, revelarem o que 
aprenderam ao longo do ano. Para o efeito para estão marcadas três 
exposições, das três diferentes turmas, onde os formados terão oportunidade 
de revelar ao público os seus trabalhos, nos Mercados Municipais.
A primeira, esteve patente a partir de 19 de Julho nos Mercados de Olhão. 
Composta por sete dezenas de fotografias selecionadas, a mostra foi um “best 
off” de trabalhos realizados pelos alunos ao longo do semestre, o período de 
duração da ação.

18 – Mostra fotográfica sobre a Costa Vicentina 
– 25 de Julho 2012 – 

A ALFA – Associação Livre Fotógrafos do Algarve, em colaboração a Galeria 
ARCO, inaugurou quarta-feira, dia 25 de Julho pelas 19 horas no restaurante 
Paparazzi em Faro, uma mostra fotográfica sobre a Costa Vicentina da autoria 
de Luís Costa. 
Desta forma o público conheceu os trabalhos deste fotógrafo amador, farense e
alfista desde 2008

19 – Procissão marítima de barcos na Fuseta 
– 22 de Agosto 2012 – 

A sala multiusos da Fuseta na Junta de Freguesia acolheu, a partir de dia 22 
de Agosto e até 30 de Setembro, uma exposição fotográfica que retratou a 
procissão marítima das Festas em Honra de Nossa Senhora do Carmo e de 
Nossa Senhora do Livramento, vista pelos olhares dos fotógrafos da ALFA. 
As principais festas da freguesia da Fuseta em Olhão são uma manifestação 
religiosa onde as actividades recreativas e a animação musical têm um papel 
de relevo e datam dos tempos antigos em que a freguesia integrava o concelho
de Tavira.
Participaram nesta exposição que visou documentar as tradições da 
comunidade piscatória da Fuseta os fotógrafos Ana González, Ana Luísa 
Gonçalves, Carla Matos, Dora Martins, Manuel Coelho, Mauro Rodrigues e 
Vitor Azevedo.  



20 – Exposição dos alunos finalistas da 1ª Oficina de Fotografia Digital
– 06 de Setembro 2012 – 

Foi inaugurada no dia 06 de Setembro, no Mercado Municipal de Faro, a 
Exposição dos alunos finalistas da 1ª Oficina de Fotografia Digital ALFA.
Esta exposição colectiva foi o resultado de uma formação que, ao longo de 100
horas, permitiu aos que a frequentaram adquirir competências técnicas para o 
domínio da Fotografia, bem como explorar a sua vertente documental e 
artística.
Organizada pela Associação Livre de Fotógrafos do Algarve (ALFA), e 
orientada pelo fotógrafo profissional Rui Serra Ribeiro, a Oficina de Fotografia 
Digital levou a que os formandos explorassem diversos espaços, procurando 
novas perspectivas e formas de olhar o seu quotidiano, e culmina assim, com 
uma (a)mostra da individualidade e da mestria de cada um.

21 – Exposição ‘Ria Formosa – Entre a Terra e o Mar’ em Pechão
– 08 de Setembro 2012 –

A exposição de fotografia coletiva 'Ria Formosa - Entre a Terra e o Mar' 
encontrou-se aberta ao público todos os dias excepto domingos e feriados no 
edificio da Junta de Feguesia de Pechão até ao dia 28 de Setembro. A 
inauguração decorreu dia 08 de Setembro.
Esta exposição itinerante da ALFA, comissariada por Tiago Vieira mobilizou 
mais de duas dezenas de fotógrafos e nos ultimos meses percorreu vários 
espaços no Algarve, nomeadamente em Faro, Olhão e FNAC na Guia / 
Albufeira
Ana Abrão, Tiago Vieira, Mauro Rodrigues, Alberto Jacobetty, Eloy Vieira, 
Sergio Stakhnyk, Pedro Santos, Luis Costa, Vitor Dias, Humberto Miguel, Luz 
Évora, João Pelica, Maria Conceição Agostinho, Joana Pires, Graciana Vieira, 
Luís Forra, Malin Lofgren, Nelson Ferreira, Alexandre Santos Simões, Catarina 
Duarte, João Nuno Neves, Maria do Rosário Mendes, Vitor Morais, são os 
autores da exposição coletiva “Ria Formosa – Entre a Terra e o Mar”.

22 – Passeio fotográfico a Monchique 
– 28 de Outubro 2012 – 

No domingo, dia 28 de Outubro, para aproveitar a onda do Outono a ALFA 
realizou um passeio fotográfico a Monchique, grátis e limitado aos sócios.
Em Monchique o ponto de encontro para o arranque do photoshot foi as Caldas
pelas 8h30 m, depois seguiu-se a fotografia com um intervalo para almoço em 
formato piquenique, pelas 13h00 ao que se seguiu a ida até ao Barranco de 
Pisões pelas 15h00.
A magia das folhas caídas e os espectaculares vermelhos e dourados que 
estiveram apenas por terra, deixaram os ramos nus à espera dos rigores do 
Inverno e foram alguns dos motivos inspiradores deste regresso a Monchique, 
pelo segundo ano consecutivo.



23 – Batida fotográfica ao Mercado Abastecedor da Região de Faro
– 02 de Novembro 2012 –

Uma batida fotográfica ao Mercado Abastecedor da Região de Faro (MARF) 
para captar o ambiente e atmosfera que por lá se vive conjugado com o 
trabalho foi a iniciativa em que se pôde participar dia 02 de Novembro, sexta-
feira, pelas 19h00, em Estoi.
A acompanhar a visita para prestar informações esteve o colaborador do 
MARF,  Sr. Mário João Brito, que fez a apresentação e também o 
acompanhamento de toda a ação.

24 – 12ª Corrida Fotográfica de Portimão 
– 15 de Dezembro 2012 – 

Os premiados da 12ª Corrida Fotográfica de Portimão receberam os prémios, 
no dia 15 de Dezembro, sábado, pelas 17h00, no Museu de Portimão onde 
estiveram os trabalhos expostos.
Neste concurso fotográfico participaram 184 fotógrafos nas modalidades digital 
e subaquática que desta forma demonstraram a visão própria que cada um tem
deste concelho algarvio.
Um dos elementos do júri que integrou a iniciativa foi José 
Garrancho dinamizador do Nucleo da ALFA no Barlavento (Portimão). 

25 – Exposição ‘Seareiros da Ria Formosa’ de Telma Veríssimo 
– 28 de Dezembro 2012 – 

A fotógrafa Telma Veríssimo apresentou os seus trababalhos ao público
na exposição "Seareiros da Ria Formosa" que esteve patente no foyer do
Auditório Municipal de Olhão até 28 de Dezembro. A mostra teve como
protagonistas principais o Mar, a Ria Formosa, a ameijoa e os mariscadores. 
Telma Verissimo é fotógrafa "free-lancer", desde 1993, mantendo colaborações
regulares com publicações e diversar entidades culturais da região. É sócia
da ALFA, formadora de fotografia desde 1995 e já lançou duas obras.
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