Perguntas frequentes:


O concurso FERTILID’ART é aberto exclusivamente aos alunos das
Faculdades de Belas-artes de Lisboa e Porto, ou é aberto a todos?
O concurso FERTILID’ART é apenas dirigido aos alunos da Faculdade de Belas-artes
de Lisboa e da Faculdade de Belas-artes do Porto.


Sou aluna da Faculdade de Belas-artes de Lisboa ou Porto mas não me
encontro a frequentar o curso de Pintura ou Escultura, posso candidatarme na mesma?
Sim, independentemente do curso que o aluno frequente, desde que seja de umas das
instituições de ensino mencionadas, pode participar no concurso.
 A que horas acaba o prazo de inscrição no dia 28 de Novembro?
As inscrições podem ser feitas até às 23h59 do dia 28 de novembro. As inscrições feitas
após essa data já não serão consideradas, salvo indicação contrária por parte da
Organização do concurso.


Caso acabe a minha obra mais cedo, posso entrega-la antes do dia 17 de
Janeiro?
Sim. O dia 17 de Janeiro serve apenas para limitar a entrega. Uma vez que a entrega
das obras terá de ser feita de forma presencial na sede da Associação Portuguesa de
Fertilidade a entrega está sujeita ao horário de funcionamento da Associação.


Quando anunciarem a data e local de inauguração da exposição seremos
informados pelas escolas ou pessoalmente?
A data e local da exposição bem como o anúncio das obras vencedoras e restantes
obras selecionadas para integrarem a exposição será divulgado pelas Faculdades de
Belas-artes de Lisboa e Porto.
 Se formos um grupo a apresentar uma obra, podemos apresentar 3 obras?
Não, se participarem em grupo os alunos podem apenas apresentar uma obra. No
entanto, cada elemento para além de poder participar em grupo, pode também participar
individualmente.


Se a minha obra for selecionada e surgir um imprevisto e não puder
comparecer na exposição, a minha obra continua a ser incluída?
Sim se a obra foi previamente selecionada, mesmo que em caso de ausência do autor,
a obra continuará a ser considerada para a exposição.


As outras sete obras selecionadas incluem as três vencedoras? Irá haver
algum tipo de recompensa?
Não, as três obras vencedoras recebem um prémio monetário. As restantes sete obras
vão para exposição e irão receber uma Menção Honrosa.


Se eu optar por não doar a minha obra, posso ir mais tarde recolhê-la?

Sim os alunos cujas obras não sejam selecionadas para integrar a exposição podem
recolher as suas obras na sede da Associação Portuguesa de Fertilidade, onde
fizeram a entrega das mesmas.
 Se eu for do Porto, ficam responsáveis em enviar-me a obra?
Se for do Porto, continua a ser necessário que a peça seja recolhida presencialmente.
A organização não se responsabiliza pelo envio.


Caso eu não consiga ir a Lisboa, é possível a peça ser levantada por algum
amigo ou familiar?
Sim desde que acompanhado de uma declaração e cópia do respetivo documento de
identificação que comprove o grau de parentesco com o autor.


No caso minha obra ser uma das vencedoras, como me será entregue o
prémio?
O prémio será entregue em cheque no dia da inauguração da exposição
presencialmente.

