
Fair Saturday
Manifesto

Vivemos tempos complexos e de incerteza. Tudo acontece cada vez mais
depressa, e a impaciência do curto prazo vence a serena visão a longo prazo.
O forte desejo de “ter” vence a aspiração do “ser”, e a crescente preocupação
do indivíduo impõe-se à empatia social.
 
É urgente repensar a forma como estamos a criar o futuro. 
 
Para isso consideramos que existem dois elementos essenciais na construção de
sociedades mais justas e desenvolvidas: a cultura e a empatia. Dois ingredientes
fundamentais para dignificar as pessoas e conseguir um desenvolvimento
humanizado com base nos avanços da ciência, e assim alcançar um mundo
melhor.
 
O Fair Saturday é uma pequena ideia que contribui para esta construção. Sem
outras pretensões além de provocar uma reflexão coletiva, gerar efeitos positivos
através da cultura, promovendo uma cidadania responsável para a construção
de um futuro melhor. 
 
O Fair Saturday é uma mobilização cultural com impacto social que tem lugar
em cada último sábado de novembro, no dia a seguir à Black Friday, expoente
máximo do consumismo. Artistas e entidades culturais de todo o mundo unem-se
num festival global, com um só requisito: apoiar através do seu evento um
projeto social à sua escolha. Como?
 
Mostrando publicamente o trabalho da causa social que apoiam;
Ajudando a difundir este trabalho junto do seu público, lendo este manifesto
minutos antes do evento;
Gerando fundos para o projeto através da contribuição livre e voluntária de
parte do valor gerado no evento (ex: bilhetes, donativos, etc.). 
 
Desde o seu início, em 2013, já são centenas os artistas, entidades culturais e
projetos sociais que aderiram a este movimento. Hoje serão mais de 100 as
cidades que, em todo o mundo, se juntarão ao Fair Saturday. Um exemplo de
colaboração positiva a nível internacional em torno da cultura e dos valores
sociais. 
 
Definitivamente, o Fair Saturday é uma iniciativa positiva, independente,
apolítica, que respeita os direitos humanos, que procura criar um movimento
cultural global com impacto social em cada último sábado de novembro. 
 
Agradecemos a sua participação. 
 
Agradecemos-lhe por tornar realidade o Fair Saturday, hoje e muitos mais dias
durante o ano.


