SOVEREIGN ART FOUNDATION
CONCURSO DE ARTE PORTUGAL 2020

Exmo (a) Sr. (a) Diretor (a),
Após o sucesso dos nossos três Concursos de Arte para Escolas Secundárias do Algarve, temos o prazer de
apresentar a abertura do 4º Concurso convidando todos os alunos do 10º, 11º e 12º das Escolas Secundárias do
Algarve e Alto Alentejo a participar
O Concurso é uma iniciativa da Fundação Sovereign Art Foundation (SAF) organizado pela Sovereign – Consultoria
Lda, com sede em Lagoa, Algarve. O principal objectivo do Concurso é inspirar, incentivar e premiar jovens artistas da
nossa comunidade para estimular o desenvolvimento cultural e angariar fundos para crianças e jovens desfavorecidos.
Ao contrário dos anos anteriores, este ano as escolas não têm de escolher um limite de obras a serem enviadas para o
concurso. Os alunos podem concorrer diretamente, desde que indiquem o nome do diretor de turma ou um professor
nas submissões que devem ser feitas online no website da SAF e estão descritas nos Regulamentos.
Todas as obras de arte serão avaliadas por um júri que irão selecionar, as que são, na sua opinião, as melhores vinte
peças. As vinte obras finalistas serão expostas ao público em vários locais no Algarve e em Estremoz.
O primeiro e segundo vencedores serão nomeados pelo júri e anunciados na Final do evento em Julho 2020. O Prémio
do Voto Publico será atribuído ao artista cuja obra de arte receber mais votos públicos on-line e durante as
exposições públicas. Aos artistas vencedores e às suas escolas serão atribuídos prémios monetários.
As obras de arte dos vinte finalistas serão vendidas ao público e os fundos angariados pela sua venda serão divididos
entre os próprios artistas e a Instituição escolhida para beneficiar da competição 2019/2020, que ainda vai ser
selecionada.
Agradecíamos que o Concurso fosse divulgado no website da Escola e na página de Facebook para chegar a todos os
alunos da escola.
Junto envio:
• Posters para exibição na escola.
• Copias dos regulamentos do Concurso.
• Copia da brochura do Concurso 2018/2019 para que vejam a qualidade das obras do concurso 2018/2019.
Visite a nossa página de Facebook em https://www.facebook.com/groups/301974710599626/ The SAF Students Prize,
Portugal para ver informações dos nossos concursos.
Brevemente enviarei à Direção um email a confirmar a chegada deste pack e esperamos contar com a vossa
participação.
Para mais informações não hesitem em me contatar.
Com os melhores cumprimentos,

Isobel Costa
Responsável por Publicidade e Marketing

SOVEREIGN ART FOUNDATION (SAF)
CONCURSO DE ARTE PORTUGAL
ESCOLAS SECUNDÁRIAS DO ALGARVE E ALTO ALENTEJO
REGULAMENTOS
Todos os participantes do concurso estão sujeitos aos seguintes regulamentos:
PRÉMIOS
Haverá três prémios oferecidos aos três vencedores. O primeiro e segundo classificados serão os estudantes, que na
opinião do júri, submeteram as melhores obras de arte. O prémio do voto publico será atribuído ao estudante com o
maior número de votos expressos pelo público durante a competição.
Escola

Estudante

1º Prémio Júri

750 Euros

750 Euros

2º Prémio Júri

500 Euros

500 Euros

Prémio Voto Publico

300 Euros

300 Euros

ESPECIFICAÇÕES
I. O júri irá selecionar as obras de arte de vinte finalistas;
II. Cada submissão deve cumprir os requisitos aqui indicados, mas aos organizadores e/ou ao júri reserva-se o direito
de decidir aceitar ou recusar qualquer submissão para a competição;
III. Não obstante o disposto, a decisão da SAF referente a quaisquer questões relativas ao Concurso será final e
vinculativa. A SAF e o júri não são obrigados a efectuar quaisquer comunicações de qualquer natureza em relação a
tais decisões;
IV. Todas as obras inscritas devem ser as originais do participante;
V. Todas as inscrições devem estar no formato bidimensional (2D), e estar em conformidade com as dimensões
indicadas na Condição VI. As obras de arte estão limitadas a pinturas, desenhos, colagens e outros meios 2D.
Esculturas, fotografias e imagens digitais não serão aceites na competição;
VI. Todas as inscrições, quadro e moldura, não devem exceder os 130 cm de lado/altura e não devem ter mais do que
5 cm de profundidade. As inscrições compostas devem respeitar estas medidas quando exibidas;
VII. Cada estudante só pode enviar uma obra sua;
VIII. Nenhum estudante pode ganhar mais do que um Prémio.
APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS
I. Os participantes podem submeter as suas obras diretamente e a participação não é limitada aos alunos de cursos de
Artes Visuais, mas cada estudante deve indicar o nome de um professor nomeador;
II. A submissão inicial das obras de arte em formato digital será online através do nosso portal
www.SovereignArtFoundation.com e seguir os seguinte passos:Art Prizes - Student Art Prize - Portugal – nesta pagina haverá um botaõ (Concorra aqui)
que os leva a uma página para fazer o registo dos dados pessoais e fotos da obra.

Qualquer dificuldade na submissão deve ser reportada para icosta@sovereigngroup.com ou telefone 282340480.
III. Cada apresentação pode incluir outra imagem mais detalhada a fim de mostrar o trabalho em detalhe;
IV. Todas as submissões digitais devem ser recebidas online no site da SAF até 7 de Janeiro de 2020.
ENTREGA DAS OBRAS
I. Os vinte finalistas selecionados pelo júri serão notificados por e-mail ou telefone até 17 de Janeiro 2020.
II. As obras selecionadas devem ser entregues, até o dia 24 de Janeiro de 2020, sob responsabilidade da escola ou
do aluno, no escritório da Sovereign – Consultoria Lda em Lagoa.
III. Cada obra deve ser autenticada pelo participante com uma assinatura e data, no próprio trabalho ou num
documento de acompanhamento.
IV. Cada obra deve ser claramente identificada no verso com título, nome e contato direto do artista e nome da escola
e diretor de turma e contactos dos mesmos.
V. As obras de arte devem estar devidamente emolduradas, de forma a proteger e facilitar a exposição das mesmas.
Se o artista não tem a intenção de emoldurar a obra então esta, deve ter protecção adequada para transporte,
armazenamento e facilidade de exposição. Todas as molduras devem estar preparadas para fins de suspensão.
CONDIÇÕES GERAIS
Salvo acordo em contrário, por escrito para a SAF, os finalistas concordam em:
a) Dar à SAF o direito de reproduzir as imagens para quaisquer fins relevantes para esta competição;
b) Dar ao grupo Sovereign o direito de reproduzir as imagens, com todo o crédito aos artistas, para uso em materiais
da Sovereign marketing;
c) A SAF poder produzir impressões de edição limitada da obra vencedora exclusivamente para promover os seus
objectivos caritativos, ajudando a SAF a atingir este objectivo;
d) A SAF usar a sua obra e suas reproduções na forma que considere relevante. Assim, à SAF reserva-se o direito de
reproduzir imagens de quaisquer das obras de arte, para uso documental, educacional, publicidade ou outra finalidade.
CERIMÓNIA DE ENTREGA DOS PRÉMIOS E VENDA DAS OBRAS DE ARTE
As obras dos vinte finalistas serão exibidas em vários locais, com datas a serem confirmadas pela SAF.
Haverá uma cerimónia de entrega dos prémios, no local e data, a confirmar pela SAF.
Os finalistas devem concordar com a venda das suas obras de arte que será através da exibição nas galerias e
publicidade online ou num leilão público.
Todos os fundos angariados pela venda das obras serão distribuídos entre os próprios artistas e o projeto solidário
escolhido pela Sovereign para este concurso.

Para mais informações contatar Isobel Costa.
Sovereign - Consultoria Lda, Parque Empresarial Algarve, 8400-431 Lagoa, Algarve
Tel: +351 282 340480 Fax: +351 282 342259 Email: icosta@SovereignGroup.com www.SovereignGroup.com

