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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
2015.
A atividade da Associação centrou-se em três grandes áreas, de acordo com o
seu objeto: formação e realização de workshops, exposições e a realização de
passeios fotográficos temáticos.
No capítulo da formação, a ALFA promoveu a realização de diversos workshops
e cursos de curta duração, tendo-se focado não só na formação em fotografia,
mas também em áreas adjacentes. Estas ações foram desenvolvidas em
parceria com os nossos sócios formadores. As únicas exceções foram o Curso
Fluxo Fotográfico Digital – Parte I, na área do tratamento de imagem,
desenvolvido em parceria com o CENJOR – Centro Protocolar de Formação
Profissional para Jornalistas e workshops sobre marketing digital e redes sociais.
Realizaram-se vários passeios fotográficos, tendo-se destacado o ciclo temático
dedicado ao Vinho e à Vinha com destaque para visitas guiadas às melhores
Adegas e unidades de Enoturismo do Algarve.
No campo das exposições, destacamos a exposição fotográfica “Um dia na Terra
– Fotografias do Quotidiano do Planeta”, do reputado viajante escritor Gonçalo
Cadilhe que decorreu em Faro na Galeria ARCO (salas da ALFA e da Ar Quente).
A Galeria ARCO registou um aumento de visitantes no espaço expositivo da
ALFA em 2015, comparativamente com o ano anterior, registando 1875 visitas
no total, sendo 980 visitantes apenas resultantes da exposição do Gonçalo
Cadilhe.
Foram ainda desenvolvidos projetos documentais expositivos realizados por
mini-equipas de sócios.
Em termos de comunicação, privilegiámos a divulgação da programação com
especial enfoque nas redes sociais e na comunicação digital em www.alfa.pt e
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no envio regular da newsletter (22 envios em 2015). Dado que o nosso site
tecnologicamente começa a ficar desajustado em função do crescimento
organizacional da nossa Associação, nos últimos meses de 2015 iniciou-se o
planeamento e o desenvolvimento de um novo site mais interativo e apelativo
e com uma imagem mais moderna.
Uma referência especial para o apoio recebido da Câmara Municipal de Faro
decorrente da candidatura submetida ao Associativismo Cultural do Concelho
de Faro no final do ano que se revelou essencial para cobrir investimentos
realizados e para o nosso equilíbrio orçamental das Contas de 2015.
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.
Todas as ações de formação foram lecionadas por fotógrafos profissionais
formadores acreditados pelo IEFP e a grande maioria decorreram na Galeria
ARCO, sede da ALFA.

Nas páginas seguintes apresentam-se as atividades desenvolvidas, a estratégia
de comunicação e os documentos de prestação de contas.

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
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Vogal | Luís Miguel Costa

Conselho Fiscal
Presidente | Miguel Marques
Vice – Presidente | Paulo Aguiar
Secretário | José Simões

No dia 16 de Outubro de 2015 realizaram -se as Eleições para os Corpos Sociais
da ALFA tendo sido eleita para o mandato 2016 – 2018, uma nova equipa
constituída por:

Assembleia Geral
Presidente I Rogério Fontes
Vice-presidente I Vitor Azevedo
Secretário I Mauro Rodrigues
Suplente I Samuel Sardinha

Direcção
Presidente l Paulo Côrte – Real
Vice-presidente I Carlos Gama Cruz
Tesoureiro I Marco António Pedro
Secretário I Raúl Coelho
Vogal I Dário Agostinho
Vogal I Tânia Guerreiro
Vogal I Sílvia Costa
Vogal I Teresa Palaré
Suplentes: José Ferreira e Fátima Ramos
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Conselho Fiscal
Presidente I Sérgio Inácio
Vice-presidente I Ana Gonzalez
Secretário I José Simões
Suplente I Vera Silvestre

A tomada de posse da nova equipa dirigente para o triénio 2016 – 2018
decorreu no dia 27 de Novembro de 2015, tendo igualmente sido aprovado pela
Assembleia o Pano de Atividades para 2016.

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS
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Formação | Workshops
Workshop de formação em fotografia _ Iniciação| Faro | Janeiro
Workshop de formação em redes sociais_ Linked In| Faro | Fevereiro
Workshop de formação em fotografia _ Intermédio | Faro | Março
Workshop de formação em fotografia _ Noturna_ | Faro | Junho
Workshop de formação em fotografia _ Iniciação| Faro | Setembro
Workshop de formação em fotografia _ Intermédio | Faro | Outubro
Curso Fluxo Fotográfico Digital – Parte I _Jornalistas I Faro I Novembro
Nota: Nos wks e cursos estão sempre incluídas aulas práticas e visitas guiadas à
Cidade Velha e a pontos da muralha de Faro

Exposições | Mostras fotográficas
“Um dia na Terra” por Gonçalo Cadilhe| Faro | Março
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“Dias de Fé” por Paulo Côrte Real e Mauro Rodrigues | Loulé |Agosto-Outubro
“World Land Opuntia – figo da índia”, coletiva| Alcoutim |Setembro

Passeios fotográficos |Viagens acompanhadas
Passeio fotográfico enchidos e presuntos | Monchique | 1 de Março
Excursão Cultural à Exposição de Sebastião Salgado e Worl Press Photo|Lisboa|
Passeio e produção fotográfica na Adega do Cantor I Albufeira I 7 Agosto
Passeio fotográfico à Quinta do Francês I Silves I 26 Setembro

Grande evento anual / Comemorações do Dia Mundial da Fotografia
A ALFA em parceria com as mais representativas Associações de Fotografia do
Algarve e da vizinha província de Huelva celebrou durante a segunda quinzena
de Agosto, pela segunda vez consecutiva, o Dia Mundial da Fotografia / World
Photo Day 2015”. O programa foi diversificado , decorreu em Faro, Tavira e Vila
Real de Santo António e culminou com um Encontro InterAssociações na sede
do Parque Natural da Ria Formosa, em Olhão no dia 23 de Agosto.

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

O website da ALFA registou em 2015 um aumento do número de visitantes face
aos meses homólogos dos anos anteriores em virtude da permanente
atualização de conteúdos.

Facebook
A ALFA possui um perfil pessoal no facebook. Em 2015 o perfil foi alterado
permitindo uma promoção mais profissionalizada e sistemática dos nossos
eventos, cursos e oportunidades na área da fotografia. A imagem do site e do
facebook apresenta um fio condutor.
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BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
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Balanço em 31.12.2014
(valores em euros)

Rúbricas
ACTIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Acionistas / sócios
Ativo corrente
Inventários
Clientes
Estado e outros entes públicos
Diferimentos
Outros ativos correntes
Caixa e depósitos bancários
Total do Ativo
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
PASSIVO
Capital Próprio
Capital realizado
Outros instrumentos de capital próprio
Reservas
Resultados transitados
Outras variações no capital próprio
Resultado líquido do período
Total do capital próprio

31.12.2014

31.12.2013

299,25

0,00

299,25

0,00

346,42

346,22

1 422,82
1 769,24
2 068,49

4 202,18
4 548,60
4 548,60

4 498,60
50,00
- 2 510,66
2 037,94

2 621,61
50,00
1 876,99
4 548,60

0,00

0,00

30,55

0,00

30,55
30,55
2 068,49

0,00
0,00
4 548,60

Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Diferimentos
Outros Passivos correntes
Total do passivo
Total do capital próprio e do passivo
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

Fornecimentos e serviços externos

- 3 567,16

- 8 196,53

Gastos com o pessoal

- 1 380,39

- 606,31

Outros rendimentos e ganhos

-1789,16

4 857,10

Outros gastos e perdas

- 150,00

- 236,35

- 2 301,01

2 065,90

- 209,65

- 188,86

- 2 510,66

1 877,04

0,00

- 0,05

- 2 510,66

1 876,99

- 2 510,66

1 876,99

Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Imparidades (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)

Resultados antes depreciações, gastos de financiamento e impostos

Gastos / reversões de depreciação e de amortização

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostos

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período

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, Loulé, Monchique, Alcoutim e em particular ao
Museu Municipal de Faro e à Delegação Regional da Cultura do Algarve pelas
facilidades concedidas.
Em 2016 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.

Faro, 18 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
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Relatório de Atividades do ano 2015
Indíce:
1 – Enquadramento
A Associação Livre Fotógrafos do Algarve (ALFA) que tem como fim dinamizar, promover
e divulgar a fotografia, e outras formas de expressão artística relacionadas, em todo o
Algarve, visando promover o aperfeiçoamento da arte fotográfica, fomentar o ensino da
arte da fotografia, o encontro e o convívio através de ações de formação, workshops
temáticos, passeios fotográficos e exposições coletivas e individuais, organizou e realizou
nesse espírito um elevado número de iniciativas diferentes. em 2011. Assim, apresentamse as atividades desenvolvidas e os mapas financeiros correspondentes.
2 – Actividades Desenvolvidas
Apresentamos em baixo a lista dos eventos realizados no âmbito da ALFA durante o ano
de 2015.


24 de Janeiro de 2015
Curso de Iniciação à Fotografia
Curso sobre máquinas fotográficas digitais que permitiram o completo controlo
manual da exposição, da focagem, da sensibilidade e da temperatura de cor, do
tipo DSLR ou Bridge. Foi lecionado por Paulo Côrte-Real e teve a duração de 12
horas.



01 de Fevereiro de 2015
Workshop de Iluminação com modelo
Foram apresentados três géneros de iluminação em ambiente de estúdio, com a
presença de uma modelo profissional da Boom Models. A ação teve uma forte
componente prática e a duração de 8 horas.



01 de Março de 2015
Curso de Fotografia – Nível Intermédio
Fotografar cenas de moda foi o tema do primeiro passeio. O tema do segundo foi a
fotografia de paisagem. Na prática, trataram-se de viagens fotográficas
acompanhadas pelo fotógrafo Paulo Côrte-Real com a duração de 12 horas.

07 a 28 de Março de 2015
Exposição do escritor de viagens Gonçalo Cadilhe
O autor esteve na Galeria ARCO e comentou o conceito da exposição “ Um dia na
Terra — Fotografias do Quotidiano do Planeta”, contando as histórias que estão por
detrás das fotografias. Foi possível adquirir um livro com o mesmo título.


21 de Março de 2015
Fotografias em Castro Verde
Uma escapadela fotográfica a Castro Verde e a Mértola. No passeio, foram-nos
mostrados locais e paisagens para boas imagens fotográficas e fotografamos aves
como o peneireiro das torres ou a abetarda na Herdade de Vale Gonçalinho. A
atividade foi desenvolvida em parceria com a LPN – Liga de Proteção da Natureza.



27 de Março de 2015
Assembleia Geral aprovou contas
A Assembleia Geral da ALFA reuniu-se na Galeria Arco, em Faro e aprovou por
unanimidade o Relatório, Balanço e Contas de 2014. A atividade da Associação
centrou-se em três grandes áreas, de acordo com o seu objeto.



11 de Abril de 2015
Curso de Fotografia
Telma Veríssimo levou a efeito, de 11 de abril a 30 de maio, um Curso de
Formação Inicial em Fotografia Digital no Museu Municipal de Faro, com a duração
de 18 horas.



12 de Abril de 2015
Workshop de vídeo com DSLRs

A ALFA em parceria com a Switch.com promoveu um workshop de video com cameras
DSLRs curta duração (12h), em Faro. Formação de cariz prático e em horário pós
laboral.



27 de Março de 2015

Exposição Duros de Roer
A sede do Motoclube de Faro, acolheu de 27 de março a 27 de abril a exposição
"Duros de Roer", do fotógrafo Mauro Rodrigues. A exposição retratou nas

palavras do autor, uma "exteriorização fotográfica de modelos heróicos”.


30 de Abril de 2015

Filme de Vivian Maier
Foi exibido gratuitamente para os sócios e amigos na sede da ALFA o documentário 'Ao
encontro da fotógrafa Vivian Maier' com a duração de 1 hora e 20 minutos.



02 de Maio de 2015

Exposição de Sebastião Salgado
Viagem de autocarro para ver Sebastião Salgado, de 70 anos, que mostrou em Lisboa
imagens de fauna e flora em lugares pouco explorados pelo Homem, mas também as
comunidades humanas das selvas do Amazonas e da Nova Guiné.



10 de Maio de 2015
II Festival de Caminhadas de Alcoutim
O acompanhamento do passeio fotográfico com o pastor Nuno Coelho, de 41 anos
formado em Engenharia Alimentar e criador de um rebanho de cabras esteve a
cargo de Paulo Corte Real, um dos formadores da ALFA.



23 de Maio de 2015

Workshop de fotografia noturna
Neste workshop de Paulo Côrte-Real, de cariz essencialmente prático, foram abordadas
as questões técnicas que permitiiram aos formandos a realização deste tipo de fotografia,
descobrindo assim novos campos de exploração fotográfica.



26 de Julho de 2015

Curso de fotografia de Verão
Aprofundar conhecimentos teóricos e práticos de fotografia foi o objetivo de duas sessões
na Galeria ARCO e duas no exterior.



31 de Julho de 2015

Mostra Fotográfica 'Visitar Concelhos Algarvios'
A mostra teve 73 fotografias que retratam os concelhos de Albufeira, Tavira, Olhão,
Portimão, Alcoutim e Lagos com a participação de sócios que demonstraram o seu olhar
sobre estas localidades.



14 de Agosto de 2015

Exposição 'Dias de Fé'
As Festas da Mãe Soberana em Loulé na visão dos fotógrafos Mauro Rodrigues e Paulo
Corte-Real. Esteve exposta no CECAL – Centro de Experimentação Artística de Loulé.



19 de Agosto de 2015
Dia Mundial da Fotografia
Exibição do filme Mil Vezes Boa Noite (Tusen ganger god natt) a 19 de Agosto na
esplanada da Galeria ARCO em Faro. Iniciativa conjunta ALFA / NAFA / Quarto
Escuro / que exibiram Rebecca, uma das melhores fotógrafas de guerra.



30 de Agosto de 2015

Passeio Fotográfico Worldland Opuntia
14 fotógrafos/as tiraram imagens no Passeio Fotográfico WorldLand Opuntia,em Alcoutim.
Este passeio inseriu-se no evento Concelho de Alcoutim - Capital do Figo da Índia.



30 de Agosto de 2015

Adega do cantor Cliff Richards
Os fotógrafos da ALFA passaram um dia na adega do cantor Cliff Richard, na Guia, em
Albufeira. Vera Silvestre, Paulo Côrte-Real, Ana Gonçalves e Vitor Azevedo mostram a
sua visão sobre a produção do vinho deste conhecido cantor.



26 de Setembro de 2015

Wine Tour à Quinta do Francês
A ALFA convidou os seus sócios e amigos a visitar a Adega da Quinta do Francês
em Odelouca no concelho de Silves. A atividade esteve integrada no ciclo que dá
destaque ao vinho, à vitivinicultura e aos novos projetos de enoturismo



26 de Setembro de 2015

Visita à fábrica do Tangerine Gin em Silves

Foi celebrar a entrada no outono e conhecer de perto o fabrico artesanal do licor de
aguardente e mel ou provar as poções destiladas a partir do medronho e da alfarroba.



25 de Outubro de 2015
Curso do CENJOR
O CENJOR – Centro Protocolar de Formação Profissional de Jornalistas iniciou a
09 de Outubro, com a ALFA , o primeiro de dois cursos de curta duração dirigido
a jornalistas, bloggers, fotojornalistas e colaboradores da comunicação e imagem.



29 de Novembro de 2015

Curso de fotografia
Telma Veríssimo levou a efeito, de 11 de outubro a 29 de novembro, o segundo Curso de
Formação Inicial em Fotografia Digital, no Museu Municipal de Faro. Foram 8 aulas, em 8
domingos consecutivos que se realizaram sempre à tarde.



06 de Dezembro

II Corrida Fotográfica Solidária APPC Faro
O tema 'A Natureza' esteve a concurso pela Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral
e os vencedores foram encontrados com a ajuda de um júri da ALFA, num total de três.
Os trabalhos estão expostos na FNAC, do Forum Algarve, em Faro.



27 de Novembro de 2015

Eleição de novos Corpos Sociais da ALFA
Foram eleitos na Galeria ARCO os novos corpos sociais que agora promovem a ALFA
com os seus passeios fotográficos, tertúlias e diversas formações entre outras atividades
que serão relevadas.

