
 

Fair Saturday Lisboa, um dia único para celebrar a cultura com 

impacto social 

 

Fair Saturday, um movimento cultural global com um impacto social positivo"  

O Fair Saturday é uma iniciativa lançada pela Fundação Fair Saturday em 2015 na cidade de 

Bilbao. A Fundação Fair Saturday acredita que existem dois elementos essenciais para 

construir sociedades mais justas e mais desenvolvidas: cultura e empatia. O Fair Saturday é 

uma pequena ideia que quer contribuir para isto. O Fair Saturday é definido como um 

movimento global que visa criar um impacto social positivo através de um festival que celebra 

a arte e a cultura todos os últimos sábados de Novembro, o dia a seguir à Black Friday, a maior 

expressão do consumismo. Artistas e organizações culturais de todo o mundo reúnem-se num 

festival global com um objetivo comum: apoiar uma causa social à escolha através do seu 

evento.  

“Construindo sobre a experiência”  

O Fair Saturday tem sido um grande sucesso, crescendo ano após ano. Em 2019, o Fair 

Saturday apresentou mais de 800 eventos em 140 cidades, envolvendo 15.000 artistas, 

atraindo 250.000 participantes que apoiavam causas sociais. Em 2020 o programa deslocou-se 

inteiramente para o mundo online e a Fundação Fair Saturday adaptou a sua plataforma 

regular de eventos para artistas, espaços e projectos sociais para carregar o seu conteúdo e 

monetizá-lo, atingindo quase 300 eventos online em todo o mundo.  

" Programação do Fair Saturday Lisboa 2021" 

O Fair Saturday Lisboa é um festival baseado na organização aberta e participativa de eventos 

culturais de todo o tipo, cada um dos quais contribui para uma causa social escolhida pelos 

próprios organizadores, reunindo pessoas de todo o mundo. Em 2021, o Fair Saturday será 

realizado no Sábado 27 de Novembro. Os eventos terão lugar tanto presencialmente (sujeito a 

restrições na altura) como online, através da web de eventos Fair Saturday. Jordi Albareda, 

fundador da Fundação Fair Saturday, acrescenta: "Sem o trabalho, inspiração e sensibilidade 

dos artistas, espaços e organizações culturais não seríamos capazes de criar as sociedades do 

futuro de que precisamos. É tempo de criar o novo, de mostrar que é possível erguer-se como 

um colectivo. Temos de ir mais longe, com a cultura como meio para assegurar a coesão social, 

o intercâmbio, a empatia e a igualdade". 

 

 

 

Contacto de imprensa: 

fsfestival@fairsaturday.org/festival.fairsaturday.org/@fairsaturdayfestival 


