
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAIR SATURDAY 
 
 
 
 
 

GUIA DE VOLUNTARIADO 
Último sábado de novembro 



O que é o Fair Saturday? 
 

24h para apreciar arte e cultura, e conhecer os projetos sociais da sua 
cidade. 

 
O objetivo é provocar uma mobilização maciça em redor da arte e da cultura no 
dia após a Black Friday, para compreender, colaborar com e conhecer em 
primeira mão o tecido artístico e social da tua cidade, num festival aberto, 
comprometido e divertido. 

 
Este ano, terá lugar no sábado, dia 30 de novembro. 

 
O voluntariado é um pilar imprescindível para que o festival seja um sucesso, 
pelo que a vossa tarefa é importantíssima. São a cara visível da equipa no fim 
dia do festival. 

 
 
 
 
 
 

Voluntariado Fair Saturday 
 
 
O FAIR SATURDAY é transversal, social e aberto. Todos os que quiserem 
participar são bem-vindos! Podem ter ou não conhecimentos prévios de 
gestão cultural ou de organização de eventos, ser profissionais, estudantes, 
reformados... O único requisito é o desejo de participar! O que toda a equipa 
precisa é de acreditar no projeto, participar de forma ativa, passar palavra e 
ter curiosidade em descobrir os eventos que encontramos nos diferentes 
cantos de Lisboa. 

 

Procuramos jovens, adultos, mulheres, homens, entusiastas da cultura em 
geral. Fair Saturday é um evento que quer despertar uma mobilização maciça 
em redor da arte e da cultura com um impacto social. Ao participar no festival, 
formará parte de uma rede internacional de voluntariado e poderá conhecer 
os artistas da sua cidade. 

 



 
 
 
 

O que lhe oferece o Fair Saturday Lisboa? 

 
1. A oportunidade de adquirir e viver a experiência por dentro de um 

festival com impacto social, o que lhe permitirá descobrir e aprender 
sobre a cultura da sua cidade num dia divertido, aberto e participativo. 

2. Certificado comprovativo da sua participação como voluntário/a na 
Fundação Fair Saturday, agradecendo a sua colaboração e envolvimento 
no projeto. 

 
3. Participação em eventos do seu interesse 

Poderá ser voluntário/a nos eventos que mais lhe interessarem, 
sempre dentro do possível. No Fair Saturday tentamos ser flexíveis 
sempre que possível. 

 
4. Conhecer gente nova. Com os seus interesses, mas talvez com 

diferentes pontos de vista sobre arte, cultura e projetos sociais. 
 

5. After party! Organizaremos uma festa com todas as pessoas que nos 
ajudarem a tornar o Fair Saturday possível. 

 



 

Como vos posso apoiar? 
 

Há diferentes formas de colaborar, dependendo do seu tempo e dos seus 
conhecimentos e interesses. 

 
1. Assistente de eventos 

Dará apoio aos artistas e projetos sociais em tudo o que for 
relacionado com o arranque do evento, desde ajudá-los com a 
montagem de uma exposição ou cenário, até ler o manifesto Fair 
Saturday e verificar que está tudo pronto para o início do evento. 

 
 

2. Agente de informação + admissões 
 

A sua prioridade será a divulgação e fornecimento de informações sobre 
o festival a cidadãos e visitantes. Isto implicará explicar em que consiste 
o evento, incentivar à participação, explicar o papel dos voluntários... 
Resumindo, espalhar o espírito Fair Saturday! 
As admissões para os eventos podem ser abertas, ter um preço 
fechado ou depender de donativos, conforme a decisão do artista. A 
vossa missão será controlar as admissões nestes eventos, contabilizar 
o número de presenças e as entradas para o projeto social. Estes 
dados são muito importantes para poder conhecer o impacto que têm 
os eventos Fair Saturday no nosso ambiente. 

 
 

3. Coordenação de zona 

Será responsável por organizar e coordenar um conjunto de eventos 
na mesma cidade. Terá disponibilidade para, caso ocorra algum 
incidente nos eventos da sua zona, poder lidar com o mesmo e/ou 
apresentar soluções. Também ficará encarregue de apresentar a 
informação sobre os eventos da sua zona à equipa da Fair Saturday. 

 
 
 

4. Fotógrafo/a 

Se gosta de fotografia e quer ajudar-nos a imortalizar tudo o que se 
passar neste dia, inscreva-se como fotógrafo voluntário! Poderá 
captar os diferentes eventos do festival com a sua câmara e retratar 
os melhores momentos do Fair Saturday! É um papel muito 
importante, já que as imagens do dia do Fair Saturday permitem-nos 
documentar o festival e explicar o seu impacto. Graças a si, teremos 
o festival em imagens, por isso mantenha a objetiva sempre a postos! 



 

Como posso apoiá-los? 
 

1. Durante o ano 

Escreva-nos e diga-nos qual é a sua disponibilidade e em que nos 
pode apoiar (por ex.: Tradução de documentação, pesquisa de 
espaços para os eventos, animação para os artistas que participem, 
etc.). Adoraríamos que fizesse parte da comunidade Fair! 

 

2. O dia do Fair Saturday (Sábado) 

Durante todo o dia, terão lugar eventos Fair na sua cidade. Pode tirar 
fotografias, ajudar os artistas no evento, divulgar o programa nas suas 
redes, fornecer informações sobre o Fair Saturday... qualquer apoio é 
importante para que este dia seja uma festa da cultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCREVA-NOS E ENTRAREMOS EM 
CONTACTO CONSIGO! 

 
lisboa@fairsaturday.org 



Perguntas frequentes 
 
 

1. Porquê ser voluntário/a? 
Participar no Fair Saturday é uma oportunidade para colaborar no 
desenvolvimento de um festival internacional que se realiza em Lisboa. É 
muito divertido e emocionante, além de que conhecerá muitas pessoas 
interessantes! 

 
 
 

2. Quanto tempo tenho de lá estar? 
Os mais animados poderão participar como voluntários o dia inteiro e 
aqueles que estejam mais ocupados poderão dedicar-lhe meio dia (4-5 
horas) 

 
 
 

3. Tenho que trabalhar em cultura ou ser estudante de Gestão 
Cultural? 
Não, tem apenas de estar interessado em divulgar a cultura na sua 
cidade. 
Aprenderá connosco! Não interessa se estuda, trabalha ou se está 
reformado; não interessa a sua idade. Só precisamos que tenha 
vontade de ajudar-nos a fazer de Lisboa uma cidade mais aberta! 

 
 
 

4. Como posso ajudar? 
• Inscreva-se no formulário do site ou escreva para: 

lisboa@fairsaturday.org 
• Deverá assistir a um encontro explicativo, onde conhecerá 

os seus colegas e o seu papel no festival. 
• Dispor de 4-5 horas do sábado, dia 30 de novembro, para ajudar-

nos a fazer crescer este movimento cultural. 
 
 
 

Tenho mais perguntas! 
Escreva-nos para: 

lisboa@fairsaturday.org 
www.fairsaturday.org 


