
 

 

Exmo. Senhor Presidente da República,                                                             Lisboa, 27 de Janeiro de 2015 

Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República, 

Exmos. Membros do Governo,  

Exmos. Senhores Deputados, 

 

 

A Escola de Música do Conservatório Nacional tem feito um trabalho continuado de apresentação de 

espectáculos de grande qualidade encenados por professores empenhados, que apresenta em salas como o cinema S. 

Jorge, o Teatro Camões, o Teatro Tivoli, o Teatro Nacional de São Carlos e, ainda, em salas de outras cidades do país, 

para além do Salão Nobre do Conservatório Nacional. Recentemente, apresentou Brundibár, a ópera que verão hoje, dia 

27 de Janeiro de 2015, em versão reduzida, primeiro no Tivoli e depois no Teatro Nacional de S. Carlos, integrando a 

temporada de ópera de 2014 deste teatro.  

O espectáculo ao qual vão assistir demorou anos a ser apurado e foi encenado e ensaiado durante um ano 

lectivo inteiro. A par dos ensaios para esse espectáculo, os alunos que nele participam (assim como todos os outros 

alunos do Conservatório) estudaram os seus instrumentos várias horas por dia, frequentaram as aulas da Formação 

Geral (no próprio Conservatório ou noutras escolas), tiveram aulas de Formação Musical, de Expressão Dramática, de 

Coro, de Orquestra, prepararam vários outros espectáculos, várias provas e audições, fizeram exames e entraram em 

concursos de música nacionais e internacionais (obtendo vários primeiros, segundos e terceiros prémios). Tudo isto foi 

feito e é feito desde há 180 anos por professores dedicados, muitos deles contratados anualmente, sem certeza de virem 

a voltar a ser contratados no ano seguinte, e numa escola que entretanto tem sido deixada na mais completa incúria 

pelos poderes institucionais responsáveis. 

Há 75 anos que não há obras estruturais na Escola de Música do Conservatório Nacional, não havendo 

qualquer acção para a conservação do edifício, resumindo-se as intervenções a reparos pontuais ou de emergência e não 

estando sequer agendada ou prevista qualquer intervenção de fundo futura. Os pedidos de classificação do imóvel como 

património nacional foram sempre ignorados, bem como os pedidos de intervenção no edifício pela Direcção da Escola 

e pelos pais dos alunos que a frequentam, feitos desde há muitos anos.  

Convidamos Vossas Exas. a visitar a Escola de Música do Conservatório Nacional para verificarem o estado 

do edíficio. Relembramos que os frescos do tecto do Salão Nobre foram pintados por José Malhoa, que a Biblioteca da 

escola foi desenhada por Raul Lino, e que, desde o decreto que a fundou em 1835, esta escola, erguida nas antigas 

ruínas do Convento dos Caetanos, foi dedicada ao ensino da música e das artes de palco.  

O Salão Nobre está escorado há mais de 15 anos. As paredes da escola do lado de fora, nos saguões e traseiras, 

caem aos bocados, escorre água do tecto e das paredes, buracos e rachas larguíssimas abrem-se também do lado de 

dentro, caem os tectos falsos e os verdadeiros, com as infiltrações que há sempre que chove. Há várias salas de aula que 

fecham nesses dias de chuva, pois há demasiada água a cair dentro delas — e demasiado tecto que cai ou fica em risco 

de cair também. O pátio da escola está vedado, pois começaram a cair enormes pedaços do beiral este Inverno. Os 

alunos do ensino integrado, quase 300, passam a semana inteira (incluindo, por vezes, sábados e domingos) e dias 

inteiros neste edifício. 

Enquanto isto acontece, a Direcção, os professores, os alunos e a Associação de Pais desdobram-se em 

trabalho extra e voluntário para angariar fundos para obras no conservatório. Ao ponto de terem transformado a entrada 

autónoma para o Salão Nobre num outro pequeno palco com espectáculos semanais cuja entrada-donativo serve para 

juntar dinheiro para as obras que as entidades responsáveis não fazem. Juntando a estas actividades a iniciativa “O 

Conservatório Sai à Rua”, angariaram-se nos últimos anos já mais de 20000 euros que serviram, por exemplo, para 



 

 

reconstruir o palco do Salão Nobre, reparar, ainda que de forma provisória, algumas das infiltrações que assolam o 

espaço, colocar toldos, mesas, cadeiras e um pequeno palco no pátio (então ainda frequentável), para concertos e 

espectáculos de Verão ao ar livre. 20000 euros é uma gota de água e é o que se consegue juntar à custa de muito 

trabalho.  

A par disto, a Escola faz sistematicamente contactos e acordos para, estando no centro do Bairro Alto, poder 

fornecer uma oferta de concertos nas imediações, como, por exemplo, na Igreja de Santa Catarina, na Capela dos Fiéis 

de Deus, na Igreja do Loreto, nas ruínas do Carmo, etc., sendo que estes acordos não só beneficiam os alunos, 

possibilitando-lhes mais experiência, como se tornam num acto cívico que enriquece a cidade, pois representam uma 

oferta de espectáculos variados a um público alargado, nos quais se partilha com os cidadãos de Lisboa o trabalho 

desenvolvido na Escola de Música do Conservatório Nacional 

Esforço, dedicação e muitas horas de ensaios em salas sem condições fizeram o espectáculo Brundibar que 

vão ver. É uma honra para a Escola de Música do Conservatório Nacional poder apresentá-lo numa data tão 

significativa, que é tão importante assinalar e lembrar sempre.  

Pedimos à Assembleia da República, ao Governo de Portugal, aos senhores e senhoras deputadas, à Câmara 

Municipal de Lisboa que honrem também as suas obrigações para que o ensino público da música em Lisboa possa ser 

feito nas condições que merece, com professores cuja profissão seja dignificada e no edifício para isso destinado desde 

há muito e que em 2015 celebra 180 anos. 

 

Aguardando uma resposta breve a esta nossa carta, despedimo-nos com os melhores cumprimentos. 

 

 

 

Mariana Pinto dos Santos 

(Mãe de dois alunos Escola de Música do Conservatório Nacional) 

 

 

 

Elsa Maurício Childs  

(Presidente da Associação de Pais da Escola de Música do Conservatório Nacional) 

 

 

 

Raquel Alves 

(Presidente da Associação de Estudantes da Escola de Música do Conservatório Nacional) 

 

 

 

Ana Mafalda Pernão 

(Directora da Escola de Música do Conservatório Nacional) 

 

Em nome dos Pais, Encarregados de Educação, Alunos, Docentes e Direcção  

da Escola de Música do Conservatório Nacional  


