
PROGRAMA ELEITORAL 

Este documento tem como principal objetivo apresentar o programa eleitoral dos candidatos 

desta Lista... às Eleições para os órgãos sociais da ALFA – Associação Livre de Fotógrafos do 

Algarve, para o triénio 2019 – 2021.  

O programa apresentado foi construído por associados e para os associados com a finalidade 

fim de de criar uma dinâmica renovada na ALFA , focado na fotografia e no vídeo assim como 

noutras propostas de cariz cultural e lúdico, dirigido a amadores e profissionais.  

Assembleia Geral  
• Presidente: Vítor Azevedo, sócio n.º 43, reformado, fotógrafo de natureza;  

• Vice - presidente: Joaquim Pedro Santos, sócio nº 96, engenheiro civil; 
• Secretário: Mauro Rodrigues, sócio n.º 67, gestor TIC, youtuber; 

• Suplente: Saúl Jorge Lopes, sócio nº 442, médico pediatra; 

Direção 
• Presidente: Carlos Cruz, sócio n.º 31, gestor de eventos, profissional de comunicação; 
• Vice-presidente: Vico Reis Ughetto, sócio nº 642, licenciado em marketing, 

profissional de vídeo e fotografia; 
• Tesoureiro: Raúl Coelho, sócio n.º 40, licenciado em ciências da comunicação,  

técnico de back office; 
• Secretário:  Rosária Neves Pacheco, sócio n.º 676, licenciada em  história, docente; 

• Vogal:  Sérgio Inácio , funcionário público; 
• Suplente: Duarte Nuno Baltazar, sócio n.º 64, jornalista ; 

Conselho Fiscal 
• Presidente: Dina Pereira, sócia nº 616, funcionária pública; 

• Vice-presidente: Elsa Santos Nascimento, sócia nº 631, técnica oficial de contas,  

fotógrafa de viagens; 

• Secretário: José Simões, sócio n.º 55, empresário da construção, obras e 

remodelações;  

I. Introdução

II. Candidatos



 

-  Consolidar a imagem e a reputação a nível regional e nacional. 

-  Elaborar um Plano Anual de Formação constituindo uma bolsa de formadores, 

preferencialmente sócios/formadores com provas dadas na ALFA e convidando outros 

formadores do exterior para formações específicas.  

-  Efetuar parcerias convidando, artistas emergentes e reputados fotógrafos profissionais, a 

participar nas atividades da ALFA. Já mantemos contacto com Nuno Valadas (Estúdio Tempus 

de Exposição), Ricardo Dias (CENJOR ), João Mariano (Mil Olhos), Vasco Célio (Stills ), Vitor 

Aguiar (Huawei), Luiz de Carvalho (Fotobox), Isabel Saldanha (embaixadora da CANON), Mário 

Galiano (embaixador da Fujifilm), David Fonseca (músico)  André Boto, Vitor Pina e Tony 

Costa, diretor de fotografia de cinema.  

- Estabelecer contactos com entidades que possam vir a ser nossos parceiros e 

patrocinadoras, p. ex. :  Direção Regional da Cultura, RTA, Câmaras Municipais e  empresas. 

- Aproveitar  a experiência anterior para desenvolver trabalho na área da edição de 
publicações fotográficas / photo books. 

- Proporcionar aos sócios maior aproveitamento da sala e das condições do terraço  da sede, 
Galeria Arco. 

- Avaliação. Fazer inquéritos on line  aos sócios para obter retorno e identificar as atividades 
a efetuar. 

- Promover exposições e outras  iniciativas  pelo Algarve, não esquecendo o Algarve interior e 

a rede de Museus. Descobrir o Algarve pela fotografia, um projeto sustentável a desenvolver 

em torno do interior. 

- Desenvolver um  grande projeto anual Algarve , um evento de dois dias que poderá ter a 

designação  “Algarve Photo Summit”  com atividades várias ligadas à fotografia (workshops, 

exposições, arte digital, cinema, etc).  

- Promover um ciclo de Tertúlias / “Photo Talks” subordinado ao tema a Fotografia nas nossas 
vidas, com convidados especiais  

- Organizar regularmente passeios fotográficos de curta duração sem pernoita; 

- Promover anualmente 2 ou 3 atividades fora do Algarve, dentro ou fora do país.  

- Controle e equilíbrio  da situação económica e financeira da ALFA. 

- Redefinir as funcionalidades do site da ALFA  e ter uma presença constante e permanente 

nas redes sociais (instagram, facebook e you tube).  

Faro, 12 de dezembro de 2018. 

Carlos Gama Cruz 

Candidato a Presidente da Direção da ALFA 

III. Principais compromissos


