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Falar do Teatro Municipal impõe uma
pequena incursão pela história do teatro
na Madeira.
Antes da sua inauguração, existia o
Teatro Grande. Situado no Largo S
Lourenço, foi construído em 1770 e
destruído num incêndio em 1798. A sua
reconstrução conseguiu-se ás expensas
de alguns comerciantes. Tinha 300
lugares na plateia e 100 acentos de
varanda. Foi casa de muitas artistas
conceituados, como a cantora Catalani, o
tenor Mombelli, o castrati Mattuci, entre
outros.
Foi demolido em 1831 por
ordem de D. Álvaro de
Sousa de Macedo.
Além do Teatro Grande,
existiu o Teatro do Bom
Gosto, localizado no antigo
Largo do Chafariz,o Teatro
Esperança e o Teatro do
Conde Canavial.
Havia,
desta
forma,
necessidade de ter um
teatro permanente capaz
de albergar os artistas que
começaram a tocar na ilha.
Entre eles, o violinista
Charles Elliot e o violoncelista Augusto Cazella.
Teatro D. Maria Pia e Jardim Municipal. Do lado direito o coreto.

Um desses descontentes foi o Conde de Canavial, responsável por avançar com a ideia da sua construção.
O arquitecto portuense Tomaz Augusto Soler inspirou-se no Scala de Milão para construí-lo, sendo
substituído aquando da sua morte pelo engenheiro José Macedo de Araújo Júnior.
A primeira pedra foi lançada em 1883 e foi inaugurado a 27.08.1887 com o nome de Teatro Dona Maria Pia. A
Câmara Municipal despendeu mais de 100 contos de reis na sua construção.
Os responsáveis pela decoração interior foram Luigi Manini, Eugénio Cotrim e o madeirense António Ferreira.
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