
Candidatura aos Órgãos Sociais ALFA triénio 2019-21 

Tendo verificado que não houve candidaturas aos Órgãos Sociais da ALFA, aquando da 1ª 
convocatória em 31 de Outubro passado e, respondendo ao apelo do Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral para uma 2ª convocatória, um grupo de sócios - dos quais alguns já fizeram 
parte dos Órgãos Sociais – vêm, assim, candidatar-se, numa missão de renovação com o 
objectivo de prestigiar a ALFA perante a sociedade e proporcionar aos sócios actividades que se 
enquadrem com o espírito da associação.  

A captação de mais sócios e a re-activação daqueles que se afastaram e não pagam quotas é 
uma das missões da nossa candidatura à ALFA.  

Composição da Lista Candidata 

Assembleia Geral

Presidente João Nuno Neves 88

Vice-Presidente Rui Correia 181

Secretário Tiago Vieira 70

Direcção

Presidente Carla Brazão Mendes 267

Vice-Presidente Aníbal Tiago Vieira 14

Secretário Conceição Agostinho 304

Tesoureiro Rui Pinto 69

Vogal 1 Domingos Samuel 225

Vogal 2 João Pelica 41

Vogal 3 Bruno Carlos 354

Vogal 4 Maia Coimbra 11

Suplente 1 Ana Gonzales 158

Suplente 2 João Pires 107

Conselho Fiscal

Presidente Vítor Dias 199

Vice-Presidente César Neves 341

Secretário Graciana Vieira 439

!1



Plano de Actividades ALFA 

A nossa proposta foca-se em várias categorias, procurando reactivar algumas actividades e 
envolver os sócios e a sociedade, em geral, na temática da fotografia.   

Sócios: 
- Conhecer os sócios da ALFA: perfil e motivações; 

- Reactivar sócios que não pagam quota há mais de 2 anos; 
- Almoço / Feijoada Alfista para companheirismo entre sócios; 

- Captar novos sócios através de ações dirigidas;  

- Propor à Assembleia Geral a criação do Sócio-Junior: filho de sócio ALFA (activo) e isento do 
pagamento de quota até aos 14 anos; 

- Dar a conhecer aos sócios a forma como se podem envolver nas actividades da ALFA, e dispor 
dos equipamentos, património da Associação. 

Workshops, Tertúlias e Formação: 
- Reactivação do ciclo de Tertúlias Gratuitas (fomentar a partilha do conhecimento - técnica, 

experiências, viagens...); 

- Criação de workshops de 1 dia sobre diversas temáticas: manhã - teoria; tarde - prática; 

- Implementação do Calendário de Formação anual: inicial, intermédia, avançada; 

- Dinamização de um Ciclo de encontros ao Pôr-do-Sol, com o intuito de fomentar o convívio e 
companheirismo em encontros de 2 a 3 horas de duração. 

Saídas Fotográficas: 
- Proposta para a realização anual de uma viagem fotográfica, com organização da ALFA ou de 

um parceiro que desenvolva a sua actividade nesta área; 

- Safaris Fotográficos: conceito a designar as nossas saídas de 1 ou 2 dias. 

Sociedade e cultura: 
- Criação de um evento que envolva a sociedade civil; 

- Criação de evento com a temática do Ano Europeu (este ano foi o Ano Europeu do Património 
Cultural); 

- Mobilização da juventude para a fotografia. A fotografia nas escolas.   

Concursos e Passatempos fotográficos: 
- Rally-fotográfico, em Faro e noutras sedes de Concelho; 

- Criação de um concurso anual sobre uma temática tipo a "Biodiversidade na Ria Formosa", 
vocacionada para a população Universitária, na tentativa de cativar e incentivar a sua 
aproximação à ALFA. O prémio poderá ser desde equipamento fotográfico, ao pagamento de 
uma propina (a discutir). 

- Adaptar a ideia anterior ao Ensino Secundário; 
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- Algarve Photo Award: criação de um concurso e mostra fotográfica à semelhança do World 
Press Photo, mas adaptada ao Algarve, com várias categorias: foto-jornalismo, lifestyle, causas, 
sub-aquático, etc. Atribuição de prémios (estatuetas em acrílico) para 1º, 2º e menção honrosa 
em cada categoria. Jantar de Gala para a atribuição de prémio e exposição em local de alta 
visibilidade. 

Associativismo: 
- Procurar estabelecer uma rede de parcerias entre associações e empresas de modo a fomentar 

a colaboração e a troca de experiências. 
- Renovar as parcerias existentes e comunicar aos nossos associados as vantagens daí 

resultantes. 

Poder Local: 
- Concorrer a subsídios ou outros tipos de financiamento que possam ser atribuídos; 

- Solicitar à Autarquia novas instalações para complementar as atuais. 

Instalações e equipamentos para sócios: 
- Manter o espaço ALFA na atual sede, servindo para exposições e outros eventos; 

- Compra de impressora fotográfica A3 para impressão a preços exclusivos para sócios; 

- Caso nos sejam atribuídas novas instalações: 
- adequar o espaço para multiusos (formação, exposições, tertúlias);   

- Criação de estúdio fotográfico com preços exclusivos para sócios e com potencial para 
aluguer a não sócios a preços de mercado; 

- Caso seja possível reservar 15 a 20m2, propomos a criação de um espaço Hostel, que seria 
não só fonte de receitas, mas poderia, igualmente, empregar alguém para trabalhar no Hostel 
e, simultaneamente, manter aberta a porta da ALFA a associados e visitantes. 

Merchandising: 
- Produção de coletes, fitas, etc.; 

- Estabelecer uma parceria com o Turismo de Portugal para a venda de ímans alusivos a FARO - 
ARCO DA VILA - Máquina FOTOGRÁFICA – ALFA, na loja de Faro (ao lado do Arco da Vila).
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