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INTRODUÇÃO 
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A ALFA - Associação Livre de Fotógrafos do Algarve – Entidade sem fins 

Lucrativos, apresenta aos seus associados, para cumprimento dos dispositivos 

legais e estatutários o seu relatório e contas respeitante ao ano económico de 

2014. 

 

A atividade da Associação centrou-se em três grandes áreas, de acordo com o 

seu objeto: formação e realização de workshops, exposições e mostras 

fotográficas e a realização de passeios fotográficos temáticos.  

 

No capítulo da formação, a ALFA promoveu a realização de diversos workshops 

e cursos de curta duração, tanto em Faro, como em Portimão, tendo-se focado 

não só na formação em fotografia, mas também em áreas adjacentes 

relacionadas com o tratamento da imagem e a iluminação. Estas ações de 

formação foram sempre desenvolvidas em parceria com os nossos sócios 

formadores. 

 

Realizaram-se vários passeios fotográficos, tendo-se alargado os mesmos a 

outras regiões como o Alentejo. Fomos desta forma ao encontro do desejado 

pelos nossos associados. 

 

No campo das exposições, destacamos a mostra fotográfica “Cor e Criatividade” 

com a duração de seis meses em que foi dada a oportunidade a todos os 

fotógrafos participarem, que resultou numa boa adesão. Foram ainda 

desenvolvidos projectos expositivos em parceria e realizaram-se exposições 

individuais. 

 

Em termos de comunicação previlegiámos a divulgação da programação através 

da comunicação digital em www.alfa.pt, na página de facebook, no envio 

regular da newsletter dirigida à bd com um milhar de subscritores de amantes 

da fotografia (metade sócios) e pelos media.  O site em 2014 ultrapassa em 

média as 1000 visitas por mês.  

No capítulo económico registou-se um resultado líquido negativo, que não 

coloca em causa a situação patrimonial da ALFA. Registou-se uma adequada 

gestão financeira dos recursos disponíveis. 

http://www.alfa.pt/
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As ações de formação foram lecionadas por fotógrafos profissionais  acreditados 

e a grande maioria realizaram-se na Galeria ARCO que beneficiou de pequenas 

obras de beneficiação, pintura e manutenção, trabalhos desenvolvidos em 

conjunto com as associações vizinhas,  Ar Quente  e ATAF. As intervenções de 

conservação extenderam-se ao pátio esplanada e ao espaço ajardinado na 

entrada. 

 

Em termos do primeiro apoio ao atendimento ou Balcão ALFA prosseguiu-se a 

colaboração com a Sapataria Alagoa, na Rua de Santo António, nº 82 na Baixa 

de Faro. 
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Galeria ARCO – Corrida Solidária APPC            Campo Golf - Vilamoura 
 

 
Grande Lago do Alqueva - Herdade do Esporão 

 

 

 

 

 

Nas páginas seguintes apresentam-se as atividades desenvolvidas, a estratégia 

de comunicação e os documentos de prestação de contas. 
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ÓRGÃOS SOCIAIS 
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Assembleia Geral 

Presidente | Rogério Fontes 

Vice – Presidente | Raúl Coelho 

Secretário | Samuel Sardinha 

 

Direção 

Presidente | Carlos Cruz 

Vice – Presidente | Vítor Azevedo 

Tesoureiro | José Paulo Quintino 

Secretário | Mauro Rodrigues 

Vogal | Luís Miguel Costa 

 

Conselho Fiscal 

Presidente | Miguel Marques 

Vice – Presidente | Paulo Aguiar 

Secretário | José Simões 

 

Na Assembleia Geral de 28 de Março de 2014, foi votada e aprovada a 

substituição do Tesoureiro, que passou a ser o associado e TOC, José Paulo 

Quintino, por substituição de Ana Cláudia Gonzalez. 
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ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 
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Formação | Workshops 

Workshop de  formação inicial em fotografia | Faro | 11 de Janeiro 

Workshop de lightroom | Portimão | 01, 08, 15 e 22 de Fevereiro 

Workshop Photoshop – Iniciação | Faro | 5 de Abril 

Workshop formação inicial em fotografia | Faro | 26 de Abril – 14 de Junho 

Workshop de lightroom | Faro | 27 de Setembro a 04 de Outubro 

Workshop de formação inicial em fotografia | Faro | 04 de Outubro – 22 de 

Novembro 

 

Exposições | Mostras fotográficas 

“Retratos” por Tânia Guerreiro| Olhão | Março 

“Cor e Criatividade” – coletiva | Faro | Fevereiro - Julho 

“Citroën Cactus”  por Paulo Corte Real| Faro |Agosto 

“In Vitae Ecclesiae -  Igreja com Vida ” por  Telma Veríssimo, Ricardo Gonçalves 

e Paulo Corte Real | Faro - Dezembro 

 

Passeios fotográficos  |Viagens acompanhadas 

Passeio das Camélias | Monchique | 8 de Março 

Jardim Perpétuo e Lagar Viveiros Monterosa| Moncarapacho | 16 de Março 

Grande Lago do Alqueva | Herdade do Esporão | 05 – 06 Abril 

Campo Golfe Oceânico Victoria | Vilamoura | 1 de Junho 

Fábrica de cimento Cimpor | Loulé | 18 de Agosto 

Ilha do Farol | Faro | 28 de Setembro 

Fábrica da cortiça Amorim| Silves | 10 de Outubro 

Grande evento anual  / Comemoração do Dia Mundial da Fotografia 
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A ALFA em colaboração com o Aeroporto Internacional de Faro celebrou no dia 
19 de Agosto, pela primeira vez o “ Dia Mundial da Fotografia / World Photo 
Day 2014”, nas chegadas em frente ao terminal do Aeroporto.  

Fotógrafos e viajantes compareceram e juntaram-se à festa convívio que incluiu 
muitos clicks e um concerto de música clássica ao som dos violinos do grupo 
“String Quartet”. 
 
Filme  - https://www.youtube.com/watch?v=yAO-y14aCkY 
 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yAO-y14aCkY
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COMUNICAÇÃO DIGITAL 
 

04 
 

 

 

Website da Associação Livre de Fotógrafos do Algarve (www.alfa.pt) 

O website da ALFA registou em 2014 um significativo aumento do número de 

visitantes face aos meses homólogos dos anos anteriores em virtude da 

optimização do layout e da permanente atualização dos conteúdos. 

 

Figura 1 - Dados Relativos a Visitantes do Website www.alfa.pt em 2014. 

Em 2015, esta tendência sai reforçada da comparação com os registos 

homólogos de visitantes únicos do ano anterior (Janeiro +47,7%; Fevereiro 

+27,9%). 

 

Figura 2 - Dados Relativos a Visitantes do Website www.alfa.pt de 01 de Janeiro de 2015 a 15 de Março de 2015. 
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Em suma, a aposta da associação na comunicação digital permite uma maior 

eficácia na divulgação das atividades, levando a ALFA a novos públicos de uma 

forma sustentável.  

 

Facebook 

A ALFA possui um perfil pessoal no facebook que a liga a 1.091 pessoas. Em 

2015 o perfil irá ser alterado para perfil empresarial permitindo uma promoção 

mais profissionalizada e sistemática dos nossos eventos, cursos e oportunidades 

na área da fotografia.  

As redes sociais, e o facebook em particular são ferramentas complementares a 

qualquer website, e no caso da ALFA temos vindo a promover os nossos 

eventos, actividades, workshops e, em última análise, o associativismo através 

de uma presença activa com publicações assíduas. 
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Balanço em 31.12.2014 
(valores em euros) 

 

Rúbricas 31.12.2014 31.12.2013 

ACTIVO   

Ativo não corrente   

Ativos fixos tangíveis 299,25 0,00 

Ativos intangíveis   

Investimentos financeiros   

Acionistas / sócios   

 299,25 0,00 

Ativo corrente   

Inventários 346,42 346,22 

Clientes   

Estado e outros entes públicos   

Diferimentos   

Outros ativos correntes   

Caixa e depósitos bancários 1 422,82 4 202,18 

 1 769,24 4 548,60 

Total do Ativo 2 068,49 4 548,60 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO   

PASSIVO   

Capital Próprio   

Capital realizado   

Outros instrumentos de capital próprio   

Reservas   

Resultados transitados 4 498,60 2 621,61 

Outras variações no capital próprio 50,00 50,00 

Resultado líquido do período - 2 510,66 1 876,99 

Total do capital próprio 2 037,94 4 548,60 

   

Passivo   

Passivo não corrente   

Provisões   

Financiamentos obtidos   

Outras contas a pagar   

 0,00 0,00 

Passivo corrente   

Fornecedores 30,55 0,00 

Estado e outros entes públicos   

Diferimentos   

Outros Passivos correntes   

 30,55 0,00 

Total do passivo 30,55 0,00 

Total do capital próprio e do passivo 2 068,49 4 548,60 

 
 

O Técnico de Contas 
 
 

 
A direção 
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Demonstração dos resultados por naturezas 

 
Período findo em 31.12.2014 

 
 

(valores em euros) 
 

Rúbricas 31.12.2014 31.12.2013 

RENDIMENTOS E GANHOS   

Vendas e serviços prestados 781,00 2 046,76 

Subsídios à exploração 226,38 4 201,23 

Variação nos inventários da produção   

Trabalhos para a própria entidade   

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas   

Fornecimentos e serviços externos - 3 567,16 - 8 196,53 

Gastos com o pessoal - 1 380,39 - 606,31 

Imparidades (perdas/reversões)   

Provisões (aumentos/reduções)   

Outros rendimentos e ganhos -1789,16 4 857,10 

Outros gastos e perdas - 150,00 - 236,35 

   

Resultados antes depreciações, gastos de financiamento e impostos  - 2 301,01 2 065,90 

   

Gastos / reversões de depreciação e de amortização - 209,65 - 188,86 

   

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) - 2 510,66 1 877,04 

   

Juros e rendimentos similares obtidos   

Juros e gastos similares suportados 0,00 - 0,05 

   

Resultado antes de impostos - 2 510,66 1 876,99 

   

Imposto sobre o rendimento do período   

   

Resultado líquido do período - 2 510,66 1 876,99 

 

 
O Técnico de Contas 

 
 

 
A direção 
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, o Conselho Fiscal da ALFA – Associação Livre de 

Fotógrafos do Algarve, apresenta o seu relatório e parecer sobre as contas da Associação relativas ao 

ano económico de 2014, subscritas pela Direção, que compreendem fundamentalmente o Balanço e a 

Demonstração de Resultados a 31 de Dezembro de 2014. 

O Conselho Fiscal acompanhou a atividade corrente da ALFA e as diligências desenvolvidas pela Direção 

com vista a dotar a Associação dos recursos necessários ao bom funcionamento da mesma, tendo em 

conta os objetivos que se proponha atingir. 

O Conselho Fiscal analisou as demonstrações económicas e financeiras apresentadas, constantes do 

Relatório de Gestão de 2014. As mesmas refletem com exatidão a situação da Associação e satisfazem 

as disposições legais e estatutárias aplicáveis. 

A ALFA apresentou em 2014, do ponto de vista patrimonial e financeiro, uma situação equilibrada. Do 

ponto de vista económico verificou-se a dificuldade para gerar receitas que fizessem face aos gastos 

associados à sua atividade, o que se traduziu num resultado líquido negativo, conforme se indica nos 

pontos seguintes: 

a) Ótica patrimonial. A ALFA apresenta Capitais Próprios positivos. O valor total dos seus ativos 

(€2 068,49) supera largamente o total do seu passivo (€30,55). Contudo, verifica-se uma 

diminuição do valor do Capitais Próprios de 2013 (€4 548,60) para 2014 (€2 037,94). Tal 

explica-se fundamentalmente pelo fato de neste ano o valor dos Resultados Líquidos ser 

negativo (€-2 510,66), tendo valido à Associação a estabilidade patrimonial de anos anteriores. 

b) Ótica financeira. Verificou-se uma adequada gestão financeira dos recursos disponíveis, dado 

que o valor do seu ativo corrente (€1 769,24) cobre o valor dos compromissos de curto prazo 

(€30,55). Reforça-se a recomendação já feita em pareceres anteriores, de tornar mais eficaz o 

processo de recebimento das quotizações dos associados, receita fundamental para a atividade 

corrente da Associação. 

c) Situação económica. O resultado operacional de 2014 foi negativo (-€2 510,66). O valor dos 

seus gastos e perdas (€5 307,20) superou o valor dos seus rendimentos e ganhos (€2 796,54).  

Pelo exposto, entende o Conselho Fiscal emitir parecer favorável ao Relatório e Contas apresentado 

pela Direção da ALFA. 

Por último pretendemos expressar à Direção da ALFA o nosso reconhecimento pelo trabalho 

desenvolvimento em prol da divulgação e promoção da fotografia, no espectro cultural da região, assim 

como a sua a disponibilidade, o espírito de colaboração e a competência sempre manifestadas. 

Faro, 19 de Março de 2015. 

O Conselho Fiscal 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A Direção da ALFA quer aproveitar para felicitar e agradecer a todos quantos 

participaram e colaboraram na vida da Associação neste último ano, e que 

tornaram possíveis os vários momentos vividos. Agradecimentos especiais às 

Câmaras Municipais de Faro, Olhão, São Brás de Alportel, Loulé, Monchique, 

Silves, Portel, ao Museu Municipal de Faro e à Delegação Regional da Cultura do 

Algarve pelas facilidades concedidas. 

Em 2015 pretende-se continuar a levar a cabo as atividades de formação, a 

realização de passeios temáticos, a organização de exposições e outras na 

esfera da área cultural e das indústrias criativas. Dado que a “VIAGEM” é o tema 

central do ano os sócios são convidados a dinamizar e a expor na nossa sede na 

Galeria ARCO e para além disso convidámos consagrados fotojornalistas e 

escritores de viagem, como é o caso de Gonçalo Cadilhe, que apresenta a sua 

exposição “ Um dia na Terra”, de 7 a 28 de março de 2015. 

 

 

Faro,  20 de Março de 2015 

 

A  Direção 
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ALFA - Associação Livre de Fotógrafos do Algarve 

 Espaço ALFA - Rua António Maria Labóia, 1 - Cidade Velha 

8000-098 FARO, ALGARVE – PORTUGAL 

www.alfa.pt  

 www.facebook.com/alfaphoto 

Reservas Galeria ARCO:  telm. 91 7560 960    Contribuinte nº 508 500 850 

http://www.alfa.pt/
http://www.facebook.com/alfaphoto

