
                                                    SAUDAÇÃO

O Festival  Internacional  de  Teatro  de  Expressão Ibérica  (FITEI)  realizou-se  pela 
primeira  vez em Novembro  de 1978,  na  cidade do Porto,  tendo sido  o primeiro 
festival  de  teatro  a  acontecer  em  Portugal.   Desde  então  tem-se  realizado 
anualmente  na  cidade  do  Porto,  sem interrupção,  contribuindo  para  promover  o 
teatro e o acesso do público a novas formas de expressão artística. Ao longo destes 
anos o FITEI programou mais de 680 espectáculos, cerca de 1.400 apresentações, 
das quais 22 co-produções internacionais, para quase um milhão de espectadores, 
para além de outras actividades conexas, em colaboração com outras instituições da 
cidade, como o TNSJ. Em 1985, o FITEI foi distinguido com a Medalha de Prata de 
Mérito Cultural da Câmara Municipal do Porto.

Nos passados dias 28 de Maio a 3 Junho de 2012, o FITEI  realizou a sua 35ª  
edição, conseguiu garantir  uma programação de qualidade e pluridisciplinar, num 
contexto de cortes de 38% no orçamento contratado por parte da DG Artes e um 
retrocesso do sector privado ao nível  de mecenato, devido em grande medida á 
ligação às forças vivas da cidade e algumas parcerias institucionais. 

O  FITEI  contribuiu  de  forma  decisiva  para  a  divulgação  do  teatro  e  as  artes 
performativas, nomeadamente do teatro nacional, garantindo a fruição do mesmo a 
milhares  de  portuenses.  Ao  longo  destas  35  edições,  o  FITEI  criou  uma  oferta 
cultural distintiva no Porto, que importa continuar a promover e apoiar, contribuindo 
também para a afirmação da cidade do Porto a nível nacional e internacional.

Gratos pelos relevantes serviços prestados à Cidade e à cultura nacional, propomos 
à Câmara Municipal do Porto uma saudação pela 35ª Edição do FITEI, envolvendo 
nesta saudação todos que a tornaram possível, nomeadamente a sua direcção.
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