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REGULAMENTO  

GERAL 

1. O II Concurso de Fotografia da Tapada e Jardim Botânico da Ajuda (JBA) é uma iniciativa do 

JBA e está integrado nas festividades do dia da Cultura em Liberdade. 

TEMA 

2. O Concurso é dedicado ao tema “A natureza na Tapada da Ajuda e no Jardim Botânico da 

Ajuda”. 

CONDIÇÕES E ENTREGA DOS TRABALHOS  

3. O concurso é aberto a todos os docentes, investigadores, alunos, funcionários, bolseiros e 

colaboradores do Instituto Superior de Agronomia. 

4. Cada concorrente pode apresentar 1 fotografia tirada na Tapada da Ajuda ou no Jardim 

Botânico da Ajuda. 

5. A fotografia deve ser entregue em papel fotográfico no formato de 20x30cm (em envelope 

fechado, entregue em mão e identificado no exterior pela referência “II Concurso de 

Fotografia do Jardim Botânico da Ajuda”, até 18 de Abril de 2017. 

6. Para além da impressão em papel, a fotografia deve ser entregue também em suporte 

digital (formato jpeg ou tiff) com o mínimo de 300 dpi. No caso de imagens obtidas com 

máquinas analógicas (rolo) deve ser entregue uma digitalização das mesmas. Os formatos 

digitais podem ser entregues em conjunto com as imagens (em CD, DVD, Pen), ou enviados por 

e-mail, devidamente identificado, para jardimbotajuda@isa.ulisboa.pt. 

7. Cada imagem enviada deve ser acompanhada por uma Ficha de Inscrição devidamente 

preenchida, em que a Memória Descritiva não exceda os 1500 caracteres, devendo estar 

inscrito nas costas de cada imagem o nome do participante e o título da fotografia. 

8. A organização garante o máximo de cuidado com os trabalhos recebidos, não se 

responsabilizando, no entanto, por eventuais danos ou extravios. 

 

VOTAÇÃO, ENTREGA DE CERTIFICADOS E EXPOSIÇÃO  

9. Todas as fotografias ficarão expostas para votação. 

10. A escolha da melhor fotografia será feita pelos visitantes do Jardim Botânico da Ajuda, no 

dia 25 de abril de 2017, através de votação, consoante a qualidade artística dos trabalhos.  
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11. Será entregue a cada visitante do Jardim Botânico da Ajuda, um cartão para votação, que 

será depositado numa caixa fechada, no local da exposição. 

12. Pelas 17h00 do dia 25 de abril de 2017 serão contados os votos e entregues os certificados 

com o lugar de classificação.   

13. Esta exposição estará patente no Jardim Botânico da Ajuda até dia 1 de maio.  

DIREITOS  

14. As fotografias apresentadas a concurso não serão devolvidas e o seu direito de utilização 

será cedido ao Instituto Superior de Agronomia (ISA), que as poderá utilizar em exposições, 

publicações ou outras edições, sempre mencionando o autor das mesmas.  

FINAIS  

15. Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos por deliberação conjunta dos 

membros da comissão organizadora do concurso.  

17. Para mais informações consulte o sítio da internet do ISA 

(www.isa.ulisboa.pt/jba/destaques). 
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