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Um dia. Cultura. Mudança

Preparado/a para 
a aventura?

Se chegou até aqui, isso significa que partilha do 
ADN do Fair Saturday e está a um passo de se 
juntar a este movimento cultural com impacto 
social. Vamos mostrar-lhe como pode fazer parte 
da tripulação do barco e juntar-se ao Fair Saturday 
como artista, espaço ou entidade cultural

www.fairsaturday.org
#FairSatursay

ADN do artista Fair Saturday

O Fair Saturday é um movimento cultural aberto 
a todo o tipo de artistas, espaços e entidades 
culturais de todo o mundo. 

É um dia em que todos podemos mostrar ao 
mundo aquilo que nos une e o que podemos 
construir juntos/as. Um dia para atuar pelo 
mundo em que queremos viver.

O Fair Saturday é para os/as artistas amadores/
as, semiprofissionais e profissionais. É até para 
aqueles que ainda não sabem que são artistas! 

O Fair Saturday também está aberto à 
participação de todo o tipo de atividades 
culturais: desde um concerto de rock até um 
ateliê de arte urbana ou um espetáculo de balé. 
Queremos que possa disfrutar de tudo aquilo que 
respira cultura no Fair Saturday. 

Classificamos os eventos do Fair Saturday como:

• Concertos 
• Espetáculos de Dança 
• Obras de Teatro 
• Performance 
• Exposições 
• Ateliês 
• Literatura e Poesia 
• Cinema e Audiovisuais 
• Espetáculos de Circo 

Caso a sua proposta cultural não se encaixe em 
nenhuma destas categorias, escreva-nos para o 
seguinte e-mail, para que possamos incluí-la:

info@fairsaturday.org

Parece-lhe bem? Vire a página e continue a ler...

Não sabiam que 
era impossível, por 
isso fizeram-no.
– Mark Twain, escritor

O Nosso ADN
Agora, que começamos a conhecer-nos...

https://www.fairsaturday.org
mailto:info%40fairsaturday.org?subject=Fair%20Saturday%20-%20Informaci%C3%B3n
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Um dia. Cultura. Mudança

Seja a mudança que 
quer ver no mundo. 
– Mahatma Gandhi

Seja a mudança 
Porquê participar? 

O Fair Saturday existe graças aos/às artistas e 
entidades culturais que acreditam ser possível 
fazer as coisas de outra maneira. Mas porque deve 
participar neste movimento?

O Fair Saturday existe graças 
aos/às artistas. 

• Porque assim ajuda a reivindicar o poder da 
cultura. Custa começar, ainda mais no mundo 
da arte e da cultura. Infelizmente, hoje em 
dia, a cultura é menosprezada, tende a ter um 
papel secundário. Ao participar, irá unir-se a 
outros milhares de artistas, demonstrando que 
não são poucos e que merecem mais.  

• Formará parte de um movimento 
internacional. A partir do Fair Saturday, 
organizamos a celebração de eventos por todo 
o mundo, com o objetivo de conseguir ser 
um movimento global, tão conhecido como a 
Black Friday. Assim, o impacto que geramos é 
muito maior, tal como a visibilidade de todos 
os participantes. Através do Fair Saturday, 
teremos pontes entre diferentes cidades, 
comunidades e culturas. 

• Apoio. Oferecemos-lhe apoio em todos os 
momentos, desde como procurar espaços, 
como promover o seu evento, até à criação de 
cartazes... Tudo. Inclusive, se partilhar as suas 
histórias connosco, poderá ser publicado/a nas 
nossas redes sociais, chegando a um grande 
público. 

• O seu grão de areia para melhorar a sociedade. 
Com o seu evento, irá contribuir para a causa 
social que escolher, ajudando a que se continue 
a trabalhar para ela e gerando uma reflexão no 
público. 
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Fair Saturday

1
A atividade principal é uma 
atividade cultural.

2
Conseguir que, através de um 
evento cultural, a mensajem 
deste chegue cada vez a mais 
pessoas que talvez decidam 
colaborar com a sua causa.

1
Reconhecer o trabalho que 
centenas de projetos sociais 
realizam. Molhorar a sociedade 
em que vivemos. O nosso 
agradecimento é feito com os 
aplausos do público.

3
Gerar fundos para que possam 
continuar a trabalhar. Parte do 
valor gerado pelo seu evento é 
destinado à causa que escolher. 
Você decide qual.

2
Ocorre durante o último sábado 
de novembro.

3
Apoie um projeto social 
escolhido pelos/as artistas 
participantes da maneira que 
estes/as decidirem.

Nas suas marcas
Prepare o seu evento Fair Saturday... 

O que é exatamente um evento Fair Saturday? É sobretudo caracterizado por três coisas: 

Ao colaborar com ONGs e projetos sociais tornamos visível o valor da cultura na construção de uma 
sociedade melhor. Procuramos ainda conseguir mais três coisas (sim, gostamos do número três):
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Fair Saturday Un día. Cultura. Cambio.

É importante realçar que não queremos pedir 
aos/às artistas que, mais uma vez, atuem 
gratuitamente. O evento não tem de ser 100% 
solidário. Você decide que parte destina à 
ONG.
 
De igual modo, é livre de fixar um preço 
de entrada, permitir a entrada livre, cobrar 
cachê... A decisão é sua. Mas há algo que tem 
de ficar muito claro: 

A cultura tem um valor. Foram 
vocês que decidiram partilhá-la 
com um projeto social.

Assim que tiver em mente o evento que 
deseja realizar, procure um lugar onde possa 
executá-lo e escolha a causa com a qual quer 
colaborar. Nós iremos ajudá-lo/a em cada 
passo do caminho: Ajudá-lo/a a procurar o 
espaço de que precisar (como e onde procurar), 
aconselhá-lo/a na hora de escolher uma ONG, 
como vender bilhetes, promover o seu evento... 

Estamos aqui para o que precisar e trataremos 
de ajudar em tudo o que for possível.

Espaços 

Se dispõe de um espaço no qual se possam 
organizar eventos culturais, pode: 

• Incluir na programação do Fair Saturday o 
evento que tinha planeado para esse dia.

• Organizar algo especial por ocasião do Fair 
Saturday.

• Oferecer o seu espaço para artistas do Fair 
Saturday que não dispõem de um espaço 
onde atuar.
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Um dia. Cultura. Mudança

12

Fair Saturday

A partir do Fair Saturday trabalharemos consigo 
para que o seu evento seja um sucesso. 
Para isso terá:

• Um espaço no nosso site para promover o seu 
evento e os/as artistas que formem parte do 
mesmo.

• Se é mais dado a apps, também terá esse 
mesmo espaço na app oficial do Fair 
Saturday, juntamente com o resto dos eventos 
participantes.

• Um design de cartaz para sua própria 
utilização.

• Aconselhamento personalizado para o seu 
evento.

Além disso, a programação completa de cada 
edição do Fair Saturday será promovida através 
das redes sociais, sinalética e publicidade nos 
meios colaboradores.

Não lhe pediremos nada em troca. A Fair 
Saturday é uma pequena fundação sem fins 
lucrativos, financiada através de patrocínios 
privados e da promoção cultural de cidades 
oficiais.

Nunca lhe pediremos parte dos bilhetes para o seu 
evento, nem participaremos na divisão do valor 
gerado para os projetos sociais que escolher.

Recursos
De que precisa? 

Sozinhos conseguimos fazer tão 
pouco, juntos conseguimos fazer tanto
– Helen Adams Keller, escritora e ativista 
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Un día. Cultura. Cambio.

Esta é a informação que deverá completar:

• Nome do seu evento
• País
• Cidade
• Disciplina artística
• Evento apropriado ou não apropriado para crianças
• Evento acessível ou não
• Hora de início e de fim
• Link para a venda de bilhetes (caso se aplique)
• Uma foto principal do evento
• Artistas que participarão no evento
• ONG que apoia e de que forma
• Colaboradores ou patrocinadores do evento (caso se aplique)
• Descrição do evento que se vai desenvolver (sinopse, programa, 

biografia dos/as artistas, etc.)

Mesmo que não tenha todos os pormenores do seu evento 
confirmados, pode inserir o seu evento no site e editá-lo sempre 
que necessite.

E claro, não se esqueça de publicar todos os pormenores antes da 
data de encerramento da convocatória, ou seja: 14 de outubro. 

Um, dois, três e... 
Inclua o seu evento no programa Fair Saturday 

1
Entre em:
app.fairsaturday.org

2
Crie um utilizador e uma 
palavra-passe.

3
Clique em:
Crear nuevo evento

Se tudo isto lhe parece bem, só lhe falta uma coisa: Inserir o seu evento no site e na app da Fair 
Saturday. Como? É muito fácil (mais uma vez, três simples passos): 

Final da 
convocatória:
14 de outubro

https://app.fairsaturday.org/
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Fair Saturday Un día. Cultura. Cambio.

Chegou o grande dia!

Esta é a lista de coisas das quais não se pode 
esquecer no seu evento:

Apresente o evento

Después de presentar tu evento, cuéntale a tu 
Depois de apresentar o seu evento, conte ao seu 
público que o mesmo é um dos muitos eventos 
que estão a ser realizados no Fair Saturday. 

Iremos fornecer-lhe um Manifesto que 
poderá ler.

Apresente o projeto social

Reserve entre 5 e 10 minutos para que a ONG 
que escolheu possa contar ao público quem é e 
o que faz.

Disfrute

Mostre tudo o que tem dentro de si e dê o 
melhor de si. É o seu dia, o seu momento.

Termine com um lembrete

No final do evento, recorde ao público que 
pode colaborar com a causa que você escolheu, 
diga-lhe como parte do valor se destina à 
referida causa e como podem continuar a 
ajudar

Fair Saturday
O dia... 

Números chave

Não se esqueça ainda de recolher determinados 
dados para que, depois, possamos publicar 
tudo o que conseguimos juntos. Consegue 
adivinhar? São três coisas:

• Número de artistas participantes (pessoas)
• Número aproximado de espetadores
• Montante angariado para o projeto social 

Depois do Fair Saturday, insira estes números 
na informação do seu evento:
app.fairsaturday.org

https://app.fairsaturday.org/
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Fair Saturday

Conte-nos como correu

O mundo não acaba depois do Fair Saturday e 
estamos aqui para o ouvir. 

Queremos ouvi-lo, saber como correu a sua 
experiência e como podemos melhorar para a 
próxima edição do Fair Saturday. 

Pode fazê-lo na app.fairsaturday.org, acedendo 
com o seu nome de utilizador e palavra-passe ou 
enviando um e-mail para: info@fairsaturday.org

Partilhe as suas fotos e vídeos

Também queremos contar ao mundo o que 
aconteceu. Por isso, agradecemos que partilhe 
fotos e vídeos do seu evento connosco, para que os 
possamos publicar nos nossos canais.

Pode enviar as suas fotos e vídeos via e-mail ou 
Wetransfer para que façam parte das compilações.

Prepare-se para o seguinte

E claro, a contagem regressiva para o próximo 
Fair Saturday começa a partir do momento em 
que termina o seu evento. Se quiser voltar a 
participar, informe-nos e metemos mãos à obra.

O dia seguinte 
O que acontece depois? 

Fim?

Na Fundação Fair Saturday trabalhamos 
arduamente durante o ano para preparar cada 
edição deste movimento social com impacto 
social. Também trabalhamos noutros projetos 
culturais que ajudam a promover o impacto 
positivo da arte e da cultura na nossa comunidade.

Se quiser saber mais sobre o que fazemos e as 
parcerias que temos, visite o nosso site e siga-nos 
nas redes sociais! 

Facebook
Instagram
Twitter
YouTube

www.fairsaturday.org
#FairSaturday

https://www.fairsaturday.org


www.fairsaturday.org
#FairSaturday

Contacto:
info@fairsaturday.org

+34 654 499 063 

https://fairsaturday.org
mailto:info%40fairsaturday.org?subject=Fair%20Saturday%20-%20informaci%C3%B3n

