
Deixamos aqui a carta enviada ao PM, ao ME, ao Presidente da CML, 
ao Director Geral dos Estabelecimentos Escolares e ao Director 
Geral da Educação, pela nossa mãe Mariana Pinto Dos Santos, a 
propósito do estado de degradação do edifício da EMCN, e apelamos 
a todos que sigam o seu exemplo. Se inundarmos o escritório do 
Senhor Ministro da Educação com as nossas cartas, talvez comecem 
a dar-nos ouvidos. Juntos somos mais! 
 
Ficam também as moradas postais e de correio electrónico para 
onde enviar as cartas: Gabinete do Ministro da Educação, Av. 5 de 
Outubro, 107, 1069-018, Lisboa; DGEstE, Praça de Alvalade, 12, 
1749-070, Lisboa; gabinete.pm@pm.gov.pt; gab.presidente@cm-
lisboa.pt; gabinete.ministro@mec.gov.pt; 
atendimento@dgeste.mec.pt; dge@dge.mec.pt. 
 
"Assunto: Condições do edifício da Escola de Música do 
Conservatório Nacional de Lisboa 
Exmo. Senhor Primeiro Ministro Dr. Pedro Passos Coelho,  
Exmo. Senhor Ministro da Educação e Ciência Dr. Nuno Crato, 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa Dr. 
António Costa, 
Exmo. Senhor Director-Geral dos Estabelecimentos Escolares,  
Exmo. Senhor Director-Geral da Educação, 
 
Sou mãe de dois alunos que frequentam a Escola de Música do 
Conservatório Nacional de Lisboa, um de 7 anos no ensino supletivo, 
outro de 10 no ensino integrado. Não vou fazer um inventário 
detalhado das condições do edifício, uma vez que a Direcção da 
escola, a Associação de Pais, os professores e alunos têm desde há 
muito feito relatórios do estado de degradação do espaço físico em 
que trabalham, com imagens e pareceres técnicos que são 
completamente elucidativos do que se está a passar. 
 
Venho sim chamar a atenção de Vossas Excelências para a falta de 
vergonha que é nada fazer quando têm o conhecimento completo do 
estado em que se encontra o edifício da EMCN desde há anos, e das 
condições de ensino e aprendizagem que se vivem numa escola 
frequentada por mais de 900 pessoas; para a falta de vergonha de 



Vossas Excelências ao desprezarem a história de um edifício que 
remonta ao século XVII e onde se faz desde há 175 anos o ensino 
da música, e ao ignorarem a vitalidade que significa ter espaços 
destes no centro da cidade de Lisboa. 
 
Urge uma intervenção com a máxima brevidade possível por parte 
das instâncias com responsabilidade pelo estado a que se deixou 
chegar o edifício histórico da Rua dos Caetanos, antes que qualquer 
desgraça aconteça. Actualmente são suspensas aulas por chover 
dentro de salas, há salas de aula que têm tectos caídos, faltam 
bocados de paredes por fora e por dentro, rachas assustadoras 
percorrem os corredores por onde passam todos os dias professores 
e alunos. Com a chuva intensa o risco de derrocadas aumenta a 
cada dia. 
 
A vossa inacção torna Vossas Excelências protagonistas de uma 
deliberada incúria, que não pode servir outra intenção senão a de 
deixar o edifício chegar a um ponto de degradação de não retorno, 
de forma a ter pretexto para dali deslocar a escola. Mas uma gestão 
cuidada da cidade (e do país), com mais atenção aos usos que os 
habitantes lhe podem dar e menos preocupada em rentabilizar-lhe 
cada canto, saberia ver a importância e a riqueza de manter uma 
escola de música pública no centro da cidade. Saberia ainda ver a 
importância de a fazer crescer, ao invés de tudo fazer para que o 
ensino artístico público da música se torne um nicho para poucos.  
 
Vossas Excelências serão responsáveis por qualquer acidente com 
menor ou maior gravidade que possa acontecer nas instalações do 
conservatório em consequência da degradação do edifício. Peço que 
evitem que as coisas cheguem a esse ponto, agindo de imediato. 
 
Com os meus cumprimentos 
Mariana Pinto dos Santos" 
 


