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Faz parte do maior movimento
cultural internacional com impacto
social

Sobre o Festival Fair Saturday

E se no dia seguinte ao da Black Friday criasses
um poderoso dia cultural na tua cidade?
O Festival Fair Saturday é uma iniciativa cultural positiva, inclusiva e sem fins
lucrativos ou partidários, que tem lugar a cada último sábado de novembro, o dia
seguinte à Black Friday.

Artistas e organizações culturais de todo o mundo reúnem-se num festival
participativo, cujos objetivos passam por estabelecer pontes entre comunidades e
regiões através das artes e da cultura, bem como apoiar os setores culturais e sociais
locais colocando-os na posição predominante que merecem. Demostrando assim ao
mundo, que a cultura e os valores sociais desempenham um papel fundamental na
construção de um futuro melhor. 

+3.100
Eventos

+42.000
Artistas

+150
Cidades

+770.000
Espectadores

Desde a sua criação

Fair Saturday é um movimento para todo o tipo de artistas, organizações culturais,
espaços e projetos sociais provenientes de qualquer parte do mundo. É um dia em
que todes* podemos mostrar o que nos move e o que podemos criar juntes,
contribuindo para a construção de um mundo em que queiramos viver.

O Fair Saturday recebe artistas amadores, semiprofissionais e profissionais, e pode
incluir atividades culturais de todo tipo. Queremos que qualquer tipo de criação
artística ou demonstração cultural tenha espaço no Fair Saturday. Entre as inúmeras
hipóteses existentes, estas são alguns exemplos das atividades que o festival pode
englobar:

Música
Dança
Teatro
Canto

Literatura
Poesia
Belas artes
Circo

Cinema e audiovisuais
Fotografia
Performance

Porquê participar no Fair Saturday?
Introdução ao festival para artistas, espaços e projetos sociais *este documento dirige-se a qualquer pessoa, independentemente do género social e por isso, optou-se por utilizar a forma -e na redação de todo

o texto, bem como as normas do documento Linguagem Neutra do Ponto de vista do Género publicado pelo Parlamento Europeu.



Porque deverias participar?

Ao formar parte do Fair Saturday, o teu trabalho será promovido tanto dentro
como fora de da comunidade criativa através das Redes Sociais e meios de
comunicação internacionais e locais. Estamos à tua espera!

Junta-te ao Fair Saturday, o maior movimento
cultural internacional com impacto social

Um dia único em que a cultura e os projetos sociais serão os protagonistas.
Poderá haver uma oportunidade melhor? Liga-te a milhares de artistas e
organizações de todo o mundo, organizando um evento presencial e/ou
online através da nossa página web.

Apartir do movimento Fair Saturday, pedimos às pessoas que valorizem a
cultura. E isso, evidentemente, pode significar atribuir um preço. Não tens
uma plataforma de venda de bilhetes? Também te oferecemos essa opção*
de forma gratuita. Faz com que o teu trabalho seja sustentável. 
*Disponível em www.fstickets.org

Apoia uma ONG ou projeto social à tua escolha através do teu evento. Isso irá
ajudá-los a continuar a trabalhar na melhoria da sociedade e, além disso,
farás o teu público refletir sobre o quão imprescindíveis são.

4. Contribui para a construção de uma cidade melhor

Conta connosco. Apoiar-te-emos em tudo o que precisares. A equipa do Fair
Saturday disponibiliza materiais de marketing, ferramentas de promoção
digital, modelos e plataformas para os teus eventos. Fica atente à nossa
seção de guias e ferramentas.

 Recebe o apoio da fundação Fair Saturday

Demonstra ao mundo que és um artista ou uma organização comprometida,
não só com a cultura, mas também com as iniciativas culturais com impacto
social. Terás a oportunidade de fortalecer relações com outros participantes
que partilham os teus valores e querem fazer a diferença: espaços, artistas,
organizações culturais e projetos sociais. 

Forma parte de algo maior

Cria um dia especial

2. Promove o teu trabalho

3. Obtem fundos

6. Chega a novos públicos

1.

5.

7.

Graças ao alcance do Fair Saturday e à sinergia criada entre artistas, espaços
e projetos sociais, a participação no Fair Saturday torna-se uma ferramenta
para chegar a um novo grupo de pessoas. Este pode ser só o princípio.

"Encanta-me o seu espírito e creio que desenvolve uma grande comunidade, ao fazer
com que entidades culturais e causas sociais trabalhem juntas. É muito importante
para nós fazer parte deste movimento."
Emma Mortimore, Diretora de Marketing de The Queen's Hall, Edimburgo

“O Fair Saturday para mim é cor, é alegria... É querer fazer as coisas bem. É por isso
que estamos alinhados neste compromisso”.
Txabi Anuzita, Relações Institucionais da UNESCO Etxea, Bilbao

"As pessoas precisam de meios para expressar as suas inquietudes sobre temas
sociais e para partilhar iniciativas que mudem o mundo. E, uma vez que podem
fazê-lo, coisas incríveis acontecem."
Tuula Haavisto, Diretora da Biblioteca Municipal de Helsinki



O que é um evento 
Fair Saturday?

O que tens de fazer?

Fair Saturday, um festival híbrido Qual é o próximo passo?
Registar o teu evento é só o princípio. Descobre como carregar o
evento e retirar o máximo partido dos guias, ferramentas e outros
recursos que podes encontrar na nossa página web. Se precisares
de mais informações ou queres partilhar as tuas ideias, entra em
contacto connosco:

lisboa@fairsaturday.org
 

1. Prepara o teu evento

Se tens um espaço, também podes disponibilizá-lo aos artistas ou organizações do
Fair Saturday que não tenham um local para celebrar o seu evento.
Se és um projeto social, podes procurar artistas e entidades culturais da tua cidade
para organizar o evento ou organizar o teu próprio evento cultural.

Participa através da organização de um evento novo ou junta ao programa um que já
tenhas programado para o dia 26 de novembro, dia do Fair Saturday. 

2. Elege uma causa social

Se és um projeto social podes apoiar a tua própria causa ou eleger outra para
apoiar.

Vincular eventos com projetos sociais é uma das coisas que faz o Festival Fair
Saturday único. É a nossa forma de mostrar o que a cultura pode fazer: tentar criar um
mundo mais justo e empático, e de reconhecer e difundir a mensagem de todas
aquelas pessoas e organizações que também trabalham para criar um mundo melhor.

3. Regista o teu evento

Publicaremos o teu evento no nosso programa para te promover. Regista-te na nossa
página web, diz-nos quem és e o que pensas fazer neste Fair Saturday.

#FairSaturday
www.festival.fairsaturday.org

Será celebrado online e presencialmente 

Presencial Online* Híbrido

Poderás participar
através de eventos
presenciais (sujeitos
às restrições em
vigor no teu
território).

Poderás transmitir
eventos online tanto
em direto como numa
base de conteúdos
pré-gravados.
*Disponibilizado em
www.fsnext.org

E porque não tirar o
máximo partido do
teu evento? Organiza
o teu evento
presencial e
transmite-o no
mundo online.

CulturaUm dia Intercâmbio

A atividade principal do
evento tem que ser
cultural ou artística. O
tipo de atividade?
Depende de ti!

Tem lugar no dia oficial
do Fair Saturday (último
sábado de novembro).
Na Escócia, St Andrew's,
o Fair Saturday é
celebrado de 26 a 30 de
novembro.

Apoio de uma causa
social elegida pelos
artistas, pela organização
cultural ou pelo espaço,
da forma que considerem
mais apropriada.

https://festival.fairsaturday.org/

