
Deixamos aqui, para vosso conhecimento, a carta enviada em 
conjunto pela Direcção e pela Associação de Pais da EMCN ao 
Ministro da Educação e à DGEstE, a propósito do estado de 
degradação do edifício da nossa escola. Aproveitamos para vos 
informar de que irá ser pedida pela Direcção (com o nosso apoio e 
com o apoio unânime do Conselho Pedagógico e do Conselho 
Geral) uma vistoria do edifício à Protecção Civil, tendo já sido 
realizada outra, pela CML, a nosso pedido, em Junho passado, no 
seguimento da queda parcial do tecto de uma sala. 
 

     
 
 
 
      Exmo. Senhor 

Ministro da Educação e Ciência 
M.I. Professor Doutor 
Nuno Crato 

 
 
Assunto: Degradação acentuada do edifício da Escola de Música do Conservatório 
Nacional - intervenção urgente! 
 
 
Exmo(s) Senhor(es): 
 
Face ao estado de insustentável degradação atingido pelo centenário edifício sede da 
Escola de Música do Conservatório Nacional (na Rua dos Caetanos, ao Bairro Alto) 
que nos últimos tempos tem causado diversos acidentes e agravado os riscos de 
segurança para toda a comunidade educativa (mais de um milhar de pessoas, entre 
alunos, professores, funcionários e encarregados de educação), impedindo, por outro 
lado, o funcionamento desta instituição em condições minimamente aceitáveis (como 
adiante se descreverá), solicitamos uma urgente intervenção e a melhor atenção V. 
Exa. para o seguinte:   
 
1. Antecedentes 
Prestes a completar 180 anos de existência, a Escola de Música do Conservatório 
Nacional (a primeira e maior instituição de ensino oficial da Música no País) está, 
desde a sua fundação, instalada no edifício do antigo Convento dos Caetanos, ao 
Bairro Alto, em Lisboa. As últimas obras de vulto que conheceu nas suas instalações 
remontam à já bem longínqua década de 1940.   
 
Desde essa altura, o facto de não mais se terem realizado intervenções senão pontuais 
e avulsas conduziu a uma progressiva degradação do edifício para a qual as sucessivas 



direcções da EMCN têm vindo a chamar a atenção e que são do conhecimento 
público desde há vários anos. Já este ano, a Directora da EMCN enviou diversas 
comunicações sobre o assunto à Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (a 
última das quais a 23 de Setembro pp), onde também se declina qualquer 
responsabilidade sobre eventuais danos humanos e materiais decorrentes desta 
situação dramática que tem vindo a ser reiteradamente reportada à tutela. 
 
Cada vez mais, a comunicação social – televisões, rádio e imprensa – se tem 
preocupado com esta situação, procurando informar a opinião pública, alertando para 
os perigos que correm pessoas e bens neste edifício e, bem assim, para as degradantes 
condições logísticas em que se trabalha nesta secular instituição de referência na 
Música em Portugal.  
 
Na Assembleia da República, ao longo dos últimos anos, os partidos de todo o 
espectro político - sem excepção - têm demonstrado uma profunda preocupação em 
relação à degradada condição logística do Conservatório Nacional. Já a 18/XII/2002 
(há mais de uma década, portanto), o deputado João Pinho d’Almeida, num 
requerimento ao Ministério de Educação, se referia à “situação dramática” e à 
“necessidade de obras no edifício o mais brevemente possível”. Nada se tendo feito 
entretanto, todos os partidos com assento parlamentar têm erguido a sua voz ao longo 
destes anos no sentido de denunciar e procurar resolver esta situação cada vez mais 
dramática. Há poucas semanas, o Ministério da Educação e Ciência foi na AR 
concretamente interpelado sobre esta questão; e, muito em breve, será no Parlamento 
apreciado um projecto de resolução “pela requalificação da Escola de Música do 
Conservatório Nacional e recuperação do seu Salão Nobre”.  
  
O magnífico Salão Nobre, em particular (com os seus notáveis frescos de José 
Malhoa e uma acústica única), tem sido objecto de diversas iniciativas tendentes a 
sensibilizar para a sua recuperação, incluindo numerosas intervenções na AR e até 
uma petição apresentada e discutida também em sede parlamentar. A respectiva 
relatora, Matilde de Sousa Franco, afirmou então ter pedido “trabalhos de 
conservação no edifício no qual está inserido o Salão Nobre, salvo o que os trabalhos 
de recuperação deste espaço serão em vão” (Outubro de 2008).   
 
Já este ano, a 15 de Abril, foi aprovada por unanimidade a recomendação nº 7 – 
Reabilitação do Conservatório Nacional de Lisboa – na Assembleia Municipal de 
Lisboa, nomeadamente afirmando que “o Conservatório Nacional fará 180 anos em 5 
de Maio de 2015 e [...], passados todos estes anos, as condições físicas do edifício da 
EMCN se continuam a degradar, dando sinais da idade, mas principalmente do 
adiamento das obras” e ainda “não estarem totalmente garantidas as condições 
mínimas de segurança para a prática pedagógica…”. Esta recomendação foi enviada 
ao Senhor Ministro e Direcção Regional de Educação de Lisboa, assim como aos 
grupos parlamentares.  
 
No passado ano lectivo, iniciou-se um processo de verificação de obras necessárias, 
tendo a direcção efectuado reuniões (ainda em Agosto de 2013) com responsáveis 
técnicos pelo gabinete de obras da DGEstE. Todavia, desconhecemos qualquer 
evolução nesse processo, uma vez que não recebemos qualquer feedback sobre estas 
diligências.  
 



Foi feito, ainda, e após solicitação da Associação de Pais e Encarregados de Educação 
da EMCN, que tem estado sempre ao lado da direcção da EMCN nesta luta pela 
dignificação do espaço da escola, um pedido de vistoria à CML, que decorreu em 
final de Junho e cujo relatório segue em anexo (nº 1). 
 
2. Situação de ruptura 
A situação presente atingiu uma tal gravidade que não apenas ameaça seriamente a 
segurança da comunidade educativa, dos instrumentos e do edifício, como 
compromete a prestação do serviço educativo pela EMCN, dadas as condições 
logísticas progressivamente mais restritivas e adversas: 
 
a) cada vez mais tectos em risco ou já caídos, o último dos quais apenas por mero 
acaso não atingiu um aluno que estudava clarinete na sala (fotografia sala 229, anexo 
2); 
 
b) chuva penetrando e caindo em diversas salas (sobre professores, alunos, 
instrumentos, móveis e pavimento); 
 
c) vários pianos retirados das salas, sendo substituídos por alguidares e baldes para 
recolher a água que cai dos tectos (cf. fotografia sala 225, anexo 3.);  
 
d) infiltrações generalizadas através da cobertura, paredes exteriores e janelas (vãos, 
cf. fotografia, anexo 4); 
 
e) número progressivamente crescente de salas inutilizáveis, sobretudo em situações 
de pluviosidade, comprometendo gravemente a prestação do serviço lectivo previsto e 
o cumprimento dos programas devidos, com agravamento irreversível da situação 
desde o início do ano lectivo; 
 
f) elaboração de um plano de contingência que contempla a rotatividade de salas, por 
forma a obviar a que não sejam sempre os mesmos alunos os prejudicados com a 
impossibilidade de utilização de salas atingidas; 
 
g) salas fustigadas pela pluviosidade, que, mesmo não chovendo, acabam por sofrer 
fortes restrições na sua utilização, uma vez que ficam privadas de piano ou de outro 
equipamento necessário; por outro lado, e agravando ainda mais a situação, os tectos 
têm desabado sobretudo em tempo seco, já na Primavera ou no Verão, o que aumenta 
o período de inutilização das salas em causa.  
    
Chama-se a atenção para a forte probabilidade desta situação dramática vir a sofrer 
ainda maiores agravamentos ao longo do Outono e do Inverno que se aproximam, 
com consequências que poderão ser realmente trágicas, nomeadamente no que 
respeita à integridade física dos membros da comunidade escolar da EMCN, e com o 
previsível aumento de salas inutilizáveis e a consequente impossibilidade prática de 
funcionamento do Conservatório.  
 
3. Emergência de intervenção 
Chegados a este ponto, somos forçados a constatar que “a corda esticou até ao limite” 
e que estará a um breve passo de se quebrar, não havendo margem para adiar uma 
intervenção tão necessária quanto urgente. Na verdade, de que mais se está à espera? 



De contrário, correr-se-á o sério risco de se ser forçado a fazê-lo pelas piores razões 
(o que ninguém, por certo, deseja). Queremos, sim, que a EMCN seja falada pelas 
melhores razões – pela sua valiosíssima história, pelo seu magnífico Salão e, 
sobretudo, pela formação de excelência que ministra e pelos êxitos dos seus alunos e 
professores – e não por algum acidente grave que a catapulte para os escaparates dos 
jornais ou para a abertura dos noticiários.  
 
Tal intervenção terá de garantir: 
- no imediato, a segurança de toda a comunidade escolar no edifício da EMCN e a 
efectiva disponibilização de um número suficiente de salas em condições de utilização 
para um funcionamento “normal” mínimo da EMCN;  
- a procura de uma solução concreta e de fundo que resolva de forma estrutural a 
questão logística da EMCN, permitindo a prestação futura do seu serviço educativo 
em condições adequadas e condizentes com o seu historial de referência nacional e 
com o seu projecto de excelência.  
 
A Escola de Música do Conservatório Nacional não pode esperar mais. 
 
Esta carta, elaborada na sequência de decisão do Conselho Pedagógico de 15 de 
Outubro, será enviada a todos aqueles que de alguma forma já se pronunciaram sobre 
este problema, nomeadamente a Assembleia Municipal de Lisboa, a Assembleia da 
República, os vários Grupos Parlamentares e a comunicação social. 
 
 
 
       A Directora da EMCN                    A Presidente da Associação de Pais da 
EMCN 
 
 
___________________________            _________________________ 
         Ana Mafalda Pernão          Elsa Maurício Childs 
 
 
 
 
 


