
O Centenário do Coliseu (7)

Década de 2000: A grande recuperação
Finalmente, a nova Câmara Municipal de Ponta

Delgada, presidida por Berta Cabral, avança para a

aquisição do decadente edifício do Coliseu Micae-
lense. Logo em 2002, o "complexo processo de aqui-
sição" <\o imóvel de reconhecido valor patrimonial e

cultural garante uma participação municipal no ca-

pital social superior a 95% e permite concretizar um
projeto de recuperação estrutural e reabilitação po-
livalente da maior casa de espetáculos dos Açores.

Antes da aquisição, realizam-se ainda os tradicio-

nais bailes do Coliseu no Carnaval do ano 2000
("Se, porventura, o Coliseu for vendida, estes serão os

últimos bailes ali realizados"), com animação musi-
cal do conjunto "4+l" e da banda "Atlântica", não
obstante "o considerável estado de degradação"
("Na madrugada de sábado, um grupo de jovens foi

surpreendido pelo desabamento de parte do teto").
No Natal, as instalações do Coliseu acolhem a tradi-
cional Feira do Livro da Tabacaria Açoriana e, logo
no início de 2001, a "necessidade de reparações na
sala" impõe a notícia: "Este ano não se realizarão os
tradicionais bailes de Carnaval no Coliseu". Um ano
depois, a nova presidente da câmara municipal ce-
lebra um protocolo com a "Coliseu Micaelense - So-
ciedade de Investimentos Imobiliários" e o empre-
sário Santos Figueira, para "obras imediatas de

consolidação da integridade do edifício ao nível dos

tetos e do circuito elétrico" que permitem cumprir a
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tradição dos bailes no Carnaval de 2002, mas que
"não invalidam a necessidade de promover a sua
completa recuperação", ficando então a autarquia a

"ponderar uma eventual aquisição do imóvel".

Depois da aquisição, a nova empresa do Coliseu
Micaelense elege os seus primeiros órgãos sociais

em 2003, ficando Berta Cabral como presidente do
conselho de administração e o Conde de Botelho a

presidir à assembleia geral, enquanto a câmara mu-
nicipal aprova o projeto proposto pelo arquiteto Ro-
gério Cavaca, responsável pela recuperação do Coli-
seu do Porto, para uma intervenção geral no nosso
Coliseu: a solução técnica da caixa de palco, o alar-
gamento do fosso da orquestra, a instalação de ca-
marins para 120 artistas, a "bolacha hidráulica" da

pista de circo, a remodelação dos balcões com ca-
deiras idênticas à plateia, a remodelação das insta-
lações sanitárias, a criação de um apoio de bar no
foyer, a recuperação do espaço anexo de "café tea-
tro". Seguem-se dois anos de trabalhos intensos

( "como no velho Coliseu já estão a decorrer as obras
de recuperação do imóvel, o Teatro Micaelense vai
abrir as portas para que se cumpra a tradição dos

bailes de Carnaval na cidade de Ponta Delgada")
mas, a 19 de dezembro de 2003, António dos Santos

Figueira deixa de "poder testemunhar a reabertura
do 'seu' Coliseu", cessando uma vida de 80 anos com
meio século de dedicação exclusiva às nossas duas
mais emblemáticas casas de espetáculos. Decorrem
desde setembro de 2003 as obras orçadas em seis
milhões de euros, que a Sociedade Coliseu Micae-
lense suporta com recurso a uma linha de crédito e

ao financiamento do programa nacional "Sivetur",
cumprindo a conclusão prevista para janeiro de
2005 e antecipando em dezembro a venda de bilhe-
tes para os velhos bailes do novo Coliseu ("esgota-
dos logo no segundo dia após terem sido postos à
venda, estão todos os lugares sentados de camaro-
tes e mesas").

A Gala de Reabertura do Coliseu Micaelense ocor-
re a 30 de janeiro de 2005, incluindo uma exposição
evocativa na nova "Sala Santos Figueira", e os dois

primeiros grandes bailes de Carnaval (decorados
pelo filho do cenógrafo José Vieira, Toni Vieira, e
animados pela Orquestra de Salão do Coliseu do

Porto, Orquestra Ligeira de Ponta Delgada e Ban-
da.Com) arrancam em fevereiro a intensa progra-
mação deste ano inaugural: no plano internacional,
o Ballet Clássico de Moscovo, o Circo Acrobático Na-
cional da China, o cantor angolano Bonga e os can-
tores brasileiros Martinho da Vila e Simone, o

"World Fashion in Ponta Delgada", a Companhia Lí-
rica "Siglo XXI" de Madrid, os tributos britânicos

aos U 2e aos ABBA, o Pequeno Circo da Bielorrússia,
o espetáculo "The Broadway's Spirit of Christmas"
dos Estados Unidos da América; no âmbito nacio-
nal, Luís de Matos, Rita Ribeiro, The Gift, Fernando
Mendes, Kátia Guerreiro, Jorge Palma, Fausto, Gato
Fedorento, Sérgio Godinho, Ana Bola e Maria Rueff,
Moonspell, Xutos & Pontapés, Fingertips, o Festival
Nacional de Cantores Populares Portugueses, Boss

AC, a Companhia de Dança de Lisboa, D'ZRT, a co-

produção do "Circo de Natal" do Coliseu Micaelen-
se/Coliseu dos Recreios; na componente regional, a
Gala do Folclore Micaelense, a Mostra de Teatro de
Ponta Delgada, a Maratona de Rock de Ponta Delga-
da, o Festival de Teatro "Juvearte", o projeto "Sharing
the Music", o Festival de Bandas Filarmónicas do
Concelho de Ponta Delgada, entre outros.

Década de 2010: A comemoração centenária
O Coliseu Micaelense parte para a décima década
da sua história sob a égide da comemoração do seu
centenário. No dia 10 de maio de 2017, exatamente
100 anos depois da inauguração oficial do Coliseu
Avenida pelo seu primeiro presidente José Maria
Raposo de Amaral, o presidente da Câmara Munici-

pal de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, acom-
panhado pelo presidente do conselho de adminis-

tração José Medeiros, assinala o marco histórico
com um jantar solene no próprio palco da maior
casa de espetáculos dos Açores.

Anos antes, em 2010, realiza-se o espetáculo co-
memorativo do quinto aniversário da reabertura do
Coliseu, com a Companhia "O Espírito da

Broadway" de Madrid, retomando uma programa-
ção de eventos regionais, nacionais e internacionais

que prossegue com a Taça do Mundo de Ginástica
Aeróbica, a Orquestra Filarmónica Mediterrânea,
Ana Moura, Pedro Abrunhosa, o Concurso de Ban-
das "Filarmonia" da Antena 1 Açores e a Expofre-
guesias - Feira das Freguesias dos Concelhos de
Ponta Delgada e Vila do Porto. Em 2011, o "Celtic
Feet Dance" da Irlanda, o "Harlem Gospel Choir"
dos Estados Unidos da América, o Coro dos Antigos
Alunos da Universidade de Coimbra, o Coro da
Universidade de Lisboa, as cantoras nacionais Rita
Guerra e Áurea. Em 2012, a cantora brasileira Si-

mone, a fadista Cuca Roseta, a banda "Ornatos Vio-
leta", o Festival de Orquestras de Sopro da Europa, a

edição do CD "Filarmónicas de Ponta Delgada" e do
DVD "Folclore de Ponta Delgada". Em 2013, a Or-
questra de Jazz da Universidade de Brown (EUA)
ou a banda nacional Ala dos Namorados. Em 2014,
Silence 4, Mário Laginha Novo Trio, Áurea, Frei
Hermano da Câmara, além da homenagem póstu-
ma ao primeiro diretor do Coliseu Avenida, Pedro



de Lima Araújo. Em 2015, Paulo de Carvalho, Car-
minho, Rita Guerra, DAMA. Em 2016, a exposição
"Música e Palavras" da Fundação de Serralves. Em
2017, Joaquim Monchique, Carminho & Tiago Bet-
tencourt, Filipe La Féria, Ana Zanatti, HMB, Mari-
za, a edição do livro "Coliseu Micaelense - 100 Anos
de Cultura". ?

*Baseado no livro Coliseu Avenida - 100 Anos
de Cultura, a lançar a 28 de dezembro, às 18 horas,
no Coliseu Micaelense


