
 

 

 

 

Antes de mais, quero aqui dizer que respeito muito a convocação desta assembleia. É legítimo 

que quem quer discutir a cidade e as suas decisões coletivas, e que neste caso vão muito além 

da decisão do Município, peça a convocação de uma Assembleia. Aqui estou, por isso. 

Pensava eu que o assunto, merecendo todas as discussões e todas as assembleias que 

regimentalmente se entenda necessárias, poderia ser discutido quer no período de antes da 

ordem do dia quer no período referente à discussão da atividade do Município na assembleia 

ordinária que há dias realizamos. 

Isto porque o assunto não é deliberativo nem de fiscalização. É um assunto de interesse para o 

Município, legítimo por isso de discussão, passível de motivar uma assembleia convocada de 

forma potestativa, mas é, eminentemente, um assunto executivo. 

O presidente da Câmara, poderia ter decidido, com o seu Executivo, que posição a tomar 

relativamente ao voto do Município, representando-o na Assembleia Geral e indicando, com o 

voto expresso do Executivo, o seu representante da direção. Como aliás fez. 

Claro que, mesmo tratando-se de um equipamento privado, que sempre foi privado, mas que 

nas duas décadas mais recentes teve também a participação do Município como associado 

institucional, e dada a importância do mesmo, ganhamos com a discussão formal e informal e 

ganhamos – creio que ganhámos – com a discussão pública que eu próprio provoquei. Sim, 

porque foi por minha iniciativa que o assunto foi publicamente colocado à cidade. 

Não foi decidido como, tantas vezes, no segredo dos gabinetes. 

Importa, contudo, para que percebamos melhor como aqui chegámos, fazer o contexto histórico 

recente da sala: 

Pouco depois de ter tomado posse, em 2013, como Presidente da Câmara Municipal do Porto, 

recebi no meu gabinete, a seu pedido, o então presidente da Associação Amigos do Coliseu, o 

Senhor Eng. José António Barros. A associação, criada 18 anos antes para "salvar" a sala de uma 

venda que a cidade recusava, estava numa situação financeira periclitante. E o Coliseu, a precisar 

de obras, mostrava já as fragilidades de uma sala com 70 anos e sem qualquer intervenção de 

fundo. 

Contribui, em consenso com a Área Metropolitana do Porto e com a relativa indiferença do 

Governo de então, para uma solução de gestão e, como presidente da Câmara Municipal do 

Porto, fui ajudando o Coliseu como podia: comprando bilhetes para as nossas escolas e 

funcionários em eventos como o Circo e em que se justificava, e promovendo pelos nossos 

meios a sua atividade. 

E fui parte ativa na captação de vários mecenas e patrocinadores, como foi o caso da Santa Casa 

da Misericórdia de Lisboa e, por último, da Ageas, que aceitou investir 1,8 milhões de euros no 

Coliseu, onde também tem responsabilidades históricas herdadas. 



Durante todo esse período, nunca me coibi de tentar encontrar outras soluções que permitissem 

uma intervenção de fundo em obras estruturais na sala, respondendo dessa forma aos apelos 

contínuos e claros do presidente da Direção, o Professor Eduardo Paz Barroso, e que aceitou o 

cargo para dois mandatos como representante na direção da Área Metropolitana do Porto. 

Nesse período, embora o Município não pudesse, diretamente e por Lei, assumir as obras e os 

seus custos, por ser a associação uma participada da Câmara, dispus-me, ainda assim, a usar o 

orçamento da autarquia para participar numa solução de investimento público que fosse 

possível articular com os restantes associados de referência. 

Apelei, várias vezes, publicamente, a que os outros parceiros, nomeadamente os Governos, se 

chegassem à frente com a mesma disponibilidade. Nunca nenhum deles o fez. 

Acreditei então que poderia haver fundos comunitários que permitissem à Câmara, pagando a 

contribuição nacional, assumir a obra. Cheguei a propor que se fizesse um trespasse para uma 

empresa municipal, legitimando legalmente a intervenção do Município nesse contexto. 

Contudo, não apenas nunca se abriu no Portugal 2020 uma oportunidade de candidatura a 

fundos europeus, como a ideia foi mal recebida pelos que afirmam que os equipamentos 

culturais não podem, todos, ser municipalizados (o que compreendo e até concordo). 

Durante estes seis anos, não me recordo de ouvir nenhum associado, nenhum membro do 

Conselho Municipal de Cultura defender esta ou aquela solução. E não tenho ideia que alguém, 

nomeadamente os "amigos do Coliseu", se tenha disponibilizado a acompanhar o Município no 

financiamento das obras. 

Aqui chegados, e para que não restem dúvidas nem fique no ar informação parcelar que alguns 

dos implicados neste processo têm lançado na comunicação social, dou-vos outra informação 

que me parece relevante: a 4 de Novembro de 2019, recebi no meu gabinete, a seu pedido, o 

Professor Eduardo Paz Barroso. Trazia na mão o que disse ser o draft de um estudo de patologias 

do edifício, apelando a uma intervenção muito urgente. Não tomei conhecimento concreto de 

tal estudo, que não ficou no meu gabinete, por não ser, alegadamente, definitivo. Mas o seu 

apelo era tal, que no dia seguinte pedi a intervenção da Proteção Civil, para que fossem avaliadas 

as condições de segurança da sala, antes do espetáculo seguinte. Foi-me reportado, depois da 

inspeção, que não existia risco para os espectadores e funcionários e que a sala poderia 

continuar a funcionar. Por agora. 

Nessa mesma reunião, de Novembro, o presidente da Direção da Associação Amigos do Coliseu 

trazia-me mais dois assuntos. Um deles era dar-me conhecimento de um parecer, elaborado por 

um conhecido escritório de advogados, diferente daquele que presta assessoria para o Coliseu 

e contratado especialmente para o assunto. Esse parecer respondia um pedido da direção para 

avaliar um caminho diferente do preconizado anteriormente pelos vários parceiros e que eu 

próprio tinha anunciado como objetivo há cerca de dois anos aquando da entrada, como 

patrocinador e mecenas, da Ageas Seguros. Esse caminho, que era o de um aluguer à Câmara 

do Coliseu, absorvendo uma empresa municipal os recursos humanos da associação, segundo 

esse parecer, não tinha enquadramento jurídico. 

Para que fique claro como água. O presidente da direção, Professor Eduardo Paz Barroso, 

mandatado pela Assembleia Geral da Associação para negociar com o Município uma solução 

de aluguer e trespasse que permitisse à Câmara intervir, trouxe-me, ao invés, um parecer 



indicando a impossibilidade de o fazermos, mas mais do que isso, trouxe-me uma proposta 

alternativa de que já vos falo adiante. 

Não fiquei tranquilo, nem parado. Tinha, aliás, percebido que a solução do trespasse não 

agradava a muita gente. E sou sensível à opinião da cidade e à discussão pública que se gera a 

partir da nossa vontade. Por um lado, uns acusavam a Câmara de tudo querer municipalizar. Por 

outro, a ausência de disponibilidade do Governo para acompanhar o investimento e a quase 

ausência de fundos comunitários disponíveis, tornavam a solução cada vez menos viável. A essa 

inviabilidade política, o Professor Eduardo Paz Barroso trouxe uma dificuldade jurídica quase ou 

mesmo inultrapassável e expressa nesse parecer que me entregou a 4 de Novembro, aqui ao 

lado, na Sala Dona Maria. 

Mas esse parecer, que me foi aqui trazido, indicava como possível outro caminho. Caminho esse 

que era politicamente inaceitável. 

A proposta do Professor Eduardo Paz Barroso – e é assim que tenho que a encarar, pois ele não 

vinha mandato pela Assembleia Geral – era, tão só, que a Câmara do Porto comprasse parte ou 

o todo do edifício do Coliseu – vou repetir – parte ou o todo do edifício do Coliseu, injetando 

dessa forma alguns milhões de euros na Associação e, depois, assumisse o Município a 

titularidade da obra para nela investir mais uns 8 ou 10 milhões de euros, ficando a sala na 

gestão privada da associação. 

Isto é, a Câmara gastaria milhões na aquisição e nas obras, ficando sem nenhum controlo sobre 

a operação. Limitando-se a ser dona das paredes ou de algumas das paredes do edifício. No 

limite, e face aos estatutos, o Coliseu poderia até ser depois concessionado a privados, depois 

de reabilitado com dinheiros público. 

Como calculam, esta proposta, que vinha já orientada e sustentada por um douto parecer 

jurídico, era inaceitável do ponto de vista político. Tão inaceitável que, valha a verdade, nem a 

levei muito a sério. Sobretudo, não a levei como sendo da Associação Amigos do Coliseu, mas 

como um sendo um exercício académico que o Professor Eduardo Paz Barroso me trouxe 

naquele dia de Novembro. 

Foi então pedido à direção da Associação que fosse enviado ao Município o estudo mandado 

executar ao Professor Vasco Freitas, onde se indica ser necessário um investimento de cerca de 

8,5 milhões de euros para aquilo que era pretendido pela Associação. 

Foi por todas essas circunstâncias que, de imediato, iniciei conversações com o Senhor Primeiro-

Ministro e com a Senhora Ministra da Cultura e também com o Senhor Presidente da Área 

Metropolitana do Porto. Chegamos à conclusão que não teríamos, em tempo, fundos 

disponíveis no quadro comunitário nem no Orçamento de Estado para resolver o problema e 

que haveria que encontrar um caminho alternativo, surgindo então a solução agora em cima da 

mesa de propor à Assembleia Geral da Associação o lançamento de um concurso público de 

concessão que, protegendo a sala, os funcionários a própria associação, permitisse a sua 

reabilitação. 

Sobre o estudo do Professor Vasco Freitas, ele indicava sim 8,5 milhões de euros como previsão 

de investimento necessário. Mas veio, mais tarde, a ser atualizado num sumário executivo 

enviado pelo Senhor Professor Eduardo Paz Barroso para 10,6 milhões de euros, sem que as 

obras elencadas fossem diversas. 



Daí julgar que o estudo deve ser revisitado e os seus montantes esclarecidos. Não para retirar 

às obras essenciais que deverão ser exigidas ao concessionário, mas para apurar, no atual 

quadro, quais faz sentido serem de execução obrigatória e quais as que devem ser deixadas ao 

critério do concessionário que vai operar. E para se apurar o valor o mais aproximado possível, 

face à encomenda que agora se pretende e não face à encomenda que foi feita, na altura, ao 

Professor Vasco Freitas. Naturalmente todo este processo de elaboração do caderno de 

encargos à obra será acompanhado pela DRCN e, claro, pelo Município. 

 

O momento que a cidade vive, com uma assinalável dinâmica económica, a apetência pelos 

operadores da área da produção artística e em particular da musical pelo Porto, a circunstância 

da sala e edifício se encontrarem devidamente classificados e, logo, protegidos de riscos de 

transformação e descaracterização, apontaram, por isso, para a solução de concessão que agora 

temos em cima da mesa, à semelhança do tínhamos feito no Pavilhão de Desportos Rosa Mota, 

com o sucesso que se percebe e que em Lisboa tem sido prática corrente em equipamentos 

municipais como o Capitólio. 

Claro, essa não poderia ser uma decisão municipal. Não apenas porque o Coliseu não é da 

Câmara como nunca foi um equipamento público na sua já longa história. 

Chamei então ao meu gabinete, no dia 17 de dezembro, o Senhor Professor Eduardo Paz 

Barroso, presidente da direção para lhe comunicar a nossa intenção. E que o Município do Porto, 

em articulação com o Governo e a Área Metropolitana, queriam brevemente propor à 

assembleia dos Amigos do Coliseu uma solução de concessão.  

Depois de comunicar também ao Senhor Presidente da Assembleia Geral da Associação, entendi 

que esta matéria, pela sua sensibilidade, e por ultrapassar largamente a esfera municipal, 

deveria ser previamente apresentada aos Conselhos Municipais de Economia e Cultura. 

Conselhos consultivos, que nunca antes existiram na Câmara Municipal do Porto, e cuja criação 

foi por mim proposta e onde estão, no seu conjunto, representadas muitas personalidades e 

instituições da cidade, muitas delas representadas também na Associação Amigos do Coliseu. 

Os Conselhos decorreram com normalidade, tendo todos os seus membros que pretenderam, 

feito as suas intervenções. Não houve dissenso assinalável, pese embora houvesse, 

naturalmente, opiniões e questões diversas e compreensíveis. No segundo, e depois de 

propositadamente ter suscitado eu próprio o debate público, esta proposta foi votada. Recebeu 

13 votos favoráveis e houve 11 abstenções. Ninguém votou contra. 

Em ambas as reuniões, o Presidente da direção da Associação, com assento no Conselho por 

inerência e direito a voto, teve oportunidade de se pronunciar longamente sobre o tema, não 

tendo apresentado qualquer objeção ou proposto alternativa. 

Pese embora o assunto ter sido abordado várias vezes em reunião de Câmara e sessões de 

Assembleia Municipal, entendi que deveria ser levado a deliberação do órgão Executivo que 

tenho a honra de representar na Assembleia Geral. Foi esta manhã votado com um assinalável 

consenso e apenas o voto contra da vereadora da CDU e a abstenção do vereador do PSD. 

Recebeu, por isso, 11 votos a favor. 

Foi ainda esta manhã eleito pelo Executivo o representante da Câmara Municipal na direção da 

Associação Amigos do Coliseu, tendo sido aprovado o nome do Eng. Nuno Lemos que assim 

renova o seu mandato. 



Note-se que, em qualquer caso, a presidência da direção deverá ser indicada pelo Ministério da 

Cultura de entre os representantes que virão a compor a direção. Não pode, pois, ser imputada 

quer à Câmara quer à AMP qualquer vício de forma quanto na substituição do presidente que, 

de resto é normal, quando termina um mandato. Mais a mais quando o presidente cessante foi, 

conforme o próprio revelou à Comunicação Social ter sido recebido pela Senhora Ministra, que 

lhe terá dito – pelo que o próprio cita na imprensa – que se pretendia um novo ciclo para o 

Coliseu. 

O presidente da Câmara do Porto não soube de tal conversa pelo Professor Eduardo Paz Barroso, 

pese embora lhe tenha a ele transmitido, como próprio reconhece, a sua intenção, em primeira 

mão. 

Não sei se há soluções ideais. Pela minha parte, penso que a virtude está em sabermos equilibrar 

os vários equipamentos que existem, com diferentes modelos e com modelos adequados a cada 

um deles. A natureza de projetos públicos como o Teatro Nacional de São João, o Teatro 

Municipal do Porto ou o Cinema Batalha, cada um na sua área completando um círculo virtuoso 

de programação cultural pública, não pode inibir outros projetos e equipamentos de seguirem 

caminhos diferentes, articulados com a oferta privada que, na área da música, é distinta. 

No Porto temos a sorte extraordinária de ter também equipamentos geridos por fundações que 

também beneficiam de fundos privados e públicos, como a Casa da Música e Serralves. Prestam 

também serviço público que ajudam a completar o mesmo círculo virtuoso de uma cidade que, 

como poucas, pode oferecer uma programação cultural, com caráter público e privado, que 

contempla praticamente todas as áreas de atuação artística e performativa. 

O Coliseu, como o Pavilhão Rosa Mota, são outro luxo que temos na cidade e que podem 

oferecer ao mercado da música – mas não só – espaços de usufruto para grandes concertos que, 

necessariamente, resultam do interesse do fortíssimo mercado de produção musical, que não 

existe na dança, no teatro ou nas artes plásticas. 

Estes espaços não ficam entregues à sua sorte, se o caderno de encargos for bem feito, se 

soubermos nele preservar a atividade da associação e se as entidades públicas continuarem a 

olhar para eles como oportunidades de coprodução, como pode acontecer na ópera ou no circo. 

Agora, deixo à Assembleia Municipal a liberdade de se poder manifestar. Ouvirei as suas 

conclusões se as tiver, mas permitam-me que, não estando aqui em causa qualquer questão 

deliberativa em causa e muito menos fiscalizadora, irei ausentar-me, deixando às forças políticas 

o palco que tanto anseiam. 

 

Rui Moreira 

09 de março de 2020 


