SOVEREIGN PORTUGUESE ART PRIZE 2022
NA SOCIEDADE NACIONAL DE BELAS ARTES
Prémio de arte patente até 18 de junho destaca artistas Portugueses e angaria fundos
para instituições de caridade em Portugal.

Howard Bilton Fundador da SAF e Jaime Silva, Vice-Presidente da SNBA com a obra vencedora
de Jorge Queiroz, Duende

•

A Exposição de Finalistas, que integra as obras de 30 artistas contemporâneos
Portugueses, está patente na Sociedade Nacional de Belas Artes, aberta ao público até
18 de junho.
•

As obras estão à venda num leilão online. Todas as receitas beneficiam os artistas
e a apoiam crianças desfavorecidas em Portugal através de programas de artes
identificados pela Associação SAF.
•

Jorge Queiroz foi anunciado vencedor do Grande Prémio, votado por um júri,
incluindo os artistas Ai WeiWei e Joana Vasconcelos.
Lisboa, 30 de Maio 2022 – A Associação SAF inaugurou a primeira exposição do Sovereign Portuguese Art
Prize em Lisboa, sexta-feira, 27 de maio, na Sociedade Nacional de Belas Artes. Esta é a primeira edição
do Prémio, que celebra os principais artistas contemporâneos que vivem em Portugal e na sua diáspora.
Das 214 obras candidatas, trinta foram pré-selecionadas por um conceituado júri, incluindo os artistas Ai
Weiwei e Joana Vasconcelos; Vicente Todolí, Diretor Fundador do Museu de Arte Contemporânea de
Serralves; David Elliott, escritor freelance, curador e ex-diretor fundador do Mori Art Museum, Tóquio;
Maura Marvão, Diretora da Phillips em Portugal e Espanha; Phillippe Vergne, curador francês e diretor
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do Museu de Arte Contemporânea de Serralves e Tim Marlow, diretor executivo e diretor do Design
Museum, Londres.
A 13 de abril, na inauguração da exposição no Porto, o artista Jorge Queiroz foi nomeado vencedor do
Grande Prémio do Júri pela sua obra Duende; recebeu um prémio de 25.000 €.
A Exposição dos Finalistas está patente na Sociedade Nacional de Belas Artes em Lisboa de 27 de maio a
18 de junho de 2022, seguindo para o Museu Berardo em Estremoz de 22 de junho a 15 de agosto de 2022,
culminando no Algarve em agosto, em local a anunciar.
Visitantes online e presenciais são convidados a votar na sua obra de arte favorita e, juntamente com os
votos online, o artista mais popular receberá em agosto o Prémio do Voto do Público de 2.000 €.
Todas as obras de arte, exceto a de Jorge Queiroz, estão à venda através de um leilão silencioso; os preços
de reserva variam entre €1.700 e €24.000, com a opção de pagar um prémio para comprar uma obra no
momento. O leilão online fecha no início de setembro de 2022. As receitas serão divididas igualmente entre
os artistas e a SAF, que as utilizará para financiar programas de artes expressivas de apoio às crianças que
mais precisam em Portugal.
Howard Bilton, Fundador e Presidente da SAF, comentou: “Este prémio destaca os melhores artistas a
trabalhar hoje em Portugal, julgados pelos nossos dois conselhos de especialistas independentes em arte
– os nomeados e os juízes. O nosso objetivo é dar a esses artistas uma plataforma que permita que o seu
trabalho seja visto e apreciado por um público novo e mais amplo. Ao mesmo tempo, venderemos as obras
para angariar fundos substanciais que usaremos para apoiar crianças desfavorecidas em Portugal.”
Jaime Silva, Vice-Presidente do Conselho de Administração da SNBA, disse sobre a iniciativa: “A Sociedade
Nacional de Belas Artes tem muito prazer em participar neste grande prémio de arte da Sovereign Art
Foundation. Juntos temos a certeza de que podemos construir uma sociedade melhor, com maior
consciência social e cultural, e apresentar projetos inovadores em artes visuais.”
Prémio Estudante Sovereign Art Foundation (SAF), Portugal 2022
Paralelamente ao Sovereign Portuguese Art Prize, decore o Prémio Estudante SAF, Portugal 2022.
Patrocinado por Maria João Bahia, este é um prémio anual que defende a importância da arte no sistema
escolar, e que está igualmente patente na Sociedade Nacional de Belas Artes de 24 de maio a 18 de junho.
Para este prémio, as escolas secundárias de Portugal nomearam os seus melhores alunos de arte para
apresentarem obras de arte online. Um júri separado selecionou as 30 melhores obras de arte para a
Exposição dos Finalistas, que está em digressão em simultâneo com o Sovereign Portuguese Art Prize,
exibindo em paralelo os artistas de hoje e os talentos de amanhã.
As obras de arte dos alunos serão vendidas por meio de um leilão silencioso com o acordo de cada aluno.
As receitas das vendas e da arrecadação de fundos serão divididas entre o aluno e os programas de
caridade locais que ajudam crianças que de outra forma não teriam acesso ao enriquecimento artístico.
Maria João Bahia comentou: “Tenho o prazer de ser a principal patrocinadora do Prémio Estudante SAF,
Portugal 2022, uma iniciativa de enorme valor que reconhece e premia incrível talento artístico entre os
nossos jovens, como evidenciado no trabalho dos trinta finalistas expostos na SNBA”.
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NOTAS AOS EDITORES
| @SovereignArtFoundation @SovereignPortugueseArtPrize do Facebook
#SovereignArtFoundation #SPAP | @sovereignartfoundation @sovereignportugueseartprize
Sobre a Sovereign Art Foundation
A Sovereign Art Foundation (SAF) é uma organização de caridade fundada em 2003 para reconhecer,
apoiar e promover o talento da arte contemporânea; e trazer os benefícios terapêuticos da arte para
crianças desfavorecidas. No mesmo ano, a SAF lançou o Sovereign Asian Art Prize, agora reconhecido
como o mais consagrado e prestigiado prémio anual de arte na Ásia-Pacífico. O Prémio aumenta a
exposição internacional de artistas da região, ao mesmo tempo que angaria fundos através do leilão de
obras de arte pré-selecionadas, e partilha de receitas igualmente entre os artistas participantes e a SAF. A
SAF utiliza estas receitas para financiar programas que apoiam crianças desfavorecidas através de artes
expressivas. Até agora, este modelo angariou mais de 10 milhões de dólares para artistas e instituições de
caridade em todo o mundo.
Sobre o Sovereign Group
Howard Bilton fundou o Sovereign Group em Gibraltar em 1987, que desde então se tornou num dos
maiores fornecedores de serviços para empresas, clientes privados, planeamento de pensões, seguros e
impostos. Com uma rede de 23 escritórios que abrangem a Europa, Ásia, África e Oriente Médio, o
quadro de funcionários global da Sovereign agora é superior a 500. Atualmente gerenciam mais de
20.000 estruturas para uma ampla variedade de clientes - empresas, empreendedores, investidores
privados ou indivíduos de ultra-património líquido e as suas famílias - e gerem ativos superiores a 20
bilhões de dólares.
A Sovereign orgulha-se da amplitude e profundidade excecionais do conhecimento técnico, com uma
cultura empresarial, mas com o compromisso de manter a conformidade e promover uma conduta ética.
O Grupo Sovereign oferece um conjunto completo e complementar de serviços:
Sovereign Corporate Services – oferece a formação e gestão de empresas em todas as principais
jurisdições, juntamente com o suporte necessário para ajudar empresas de todos os tamanhos a
estabelecer e manter operações com sucesso.
Sovereign Private Client Services – fornece serviços fiduciários, gestão de património e planeamento de
sucessão para famílias e empreendedores com mobilidade internacional.
Sovereign Retirement Planning – concebe e administra planos de pensões internacionais individuais e
corporativos que oferecem escolha, transparência e portabilidade em várias jurisdições.
Sovereign Insurance Services – oferece serviços personalizados de seguros corporativos e pessoais para
nossos clientes.
SovereignGroup.com
Sobre Maria João Bahia, Patrocinadora do Prémio de Estudantes SAF Portugal 2022
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Maria João Bahia é um nome reconhecido em Portugal e no estrangeiro como uma das mais originais
autoras de joalharia da atualidade. As suas criações combinam metais nobres e pedras preciosas com um
design único. A autora, que conta com mais de 35 anos de carreira, tem no seu portefólio um vasto leque
de criações com especial destaque para a joalharia, mas também uma vasta coleção de peças de design,
destacando-se uma coleção especial dedicada essencialmente à Gastronomia e muitos troféus de
prestígio. Com um design inconfundível, a designer cria peças de arte únicas. As suas joias carregam um
forte simbolismo e despertam emoções e sentimentos. No seu atelier, loja e oficina no centro de Lisboa,
na Avenida da Liberdade 102, Maria João Bahia idealiza o seu mundo de criatividade e oferece aos
turistas nacionais e internacionais criações únicas e luxuosas, vendidas com certificado de autenticidade
e garantia, sendo a única loja nesta avenida onde todos os produtos são nacionais e assinados por Maria
João Bahia.
https://mariajoaobahia.pt Facebook Instagram

Sobre a EON Reality, Patrocinador Principal
A EON Reality é líder mundial na criação de experiências baseadas em Realidade Aumentada e Virtual
para a educação e a indústria, bem como são os criadores do Knowledge Metaverse. Os 23 anos de
sucesso da EON Reality estão ligados à sua crença de que o conhecimento é um direito humano e deve
estar disponível e acessível para todos os humanos do planeta. Para realizar isso, a EON Reality
desenvolveu e lançou o EON-XR, uma plataforma baseada em SaaS dedicada à democratização da criação
de conteúdo XR que traz desenvolvimento e publicação de XR sem código para smartphones, tablets,
laptops e dispositivos focados em XR. A rede global da EON Reality, com mais de 1,4 milhão de usuários,
está a contribuir para a construção do Knowledge Metaverse em mais de 100 locais, e criou a biblioteca
XR líder mundial para a educação e a indústria com mais de 2,16 milhões de ativos 3D.
https://eonreality.com Facebook LinkedIn Twitter
Sobre a Sutton, Parceiro de Comunicação Cultural
A Sutton é uma equipa internacional de estrategistas culturais, envolvendo habilmente o público local e
internacional através de uma estratégia cultural multidimensional que integra comunicação, marketing e
parcerias. A Sutton fornece soluções criativas e sustentáveis, inspirando conexões entre pessoas, ideias e
lugares e acredita que a cultura tem um papel vital a desempenhar para melhorar a vida de todos.
https://suttoncomms.com Instagram Twitter LinkedIn
Sobre a Tivoli Hotels & Resorts, Parceiro Hoteleiro
A Tivoli Hotels & Resorts faz parte dos Minor Hotels e opera atualmente 16 propriedades em Portugal,
Brasil e Qatar. Com mais de 80 anos de experiência, a Tivoli Hotels & Resorts diferencia-se através de um
conjunto de experiências únicas e autênticas oferecidas aos hóspedes, juntamente com um serviço
inovador e diferenciador.www.tivolihotels.com/en. Facebook and Instagram: @TivoliHotels
About Iberomail, Logistics Partner
A Iberomail é um operador postal com um vasto leque de soluções logísticas para correio, encomendas e
serviços expresso. A empresa é especializada em diversos setores, sendo um deles o transporte de
antiguidades e obras de arte. Com a Iberomail, o mundo está à sua porta.
https://iberomail.com/pt Facebook LinkedIn Instagram

5

Sobre a Howard’s Folly, Parceiro Hospitalidade
Howard Bilton e David Baverstock fundaram a Howard’s Folly em 2002, que hoje inclui uma adega
contemporânea e um restaurante em Estremoz. A Howard’s Folly é patrocinadora de longo prazo da SAF
e a maioria dos seus rótulos foram desenhados por vencedores do Sovereign Asian Art Prize no ano que o
vinho foi engarrafado. A Howard’s Folly patrocina o Sovereign Portuguese Art Prize.
https://www.howardsfollywine.com Facebook Instagram
Sobre a Fundação da Juventude, Parceiro de produção
Em atividade desde 1989 e atualmente sediada no Palácio das Artes, no Porto, a Fundação da Juventude
é uma instituição privada, de interesse público e sem fins lucrativos, vocacionada para a Formação,
Empreendedorismo e Apoio ao Emprego Juvenil. Criada por escritura de 25 de Setembro de 1989, pela
mão de 21 instituições públicas e privadas, foi declarada instituição de utilidade pública em Março de
1990. De âmbito nacional, para além da Sede na cidade do Porto, a Fundação da Juventude tem também
uma Delegação na Região de Lisboa e Vale do Tejo. https://www.fjuventude.pt Facebook Instagram
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