
Perante a situação actual da Escola de Música do Conservatório Nacional (EMCN), em 
que foram encerradas 10 salas de aula por insegurança e insalubridade, tal como ditado 
pelo relatório da vistoria levada a cabo pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), a 
nosso pedido, na sequência da queda parcial do tecto de uma das salas de aula no ano 
lectivo passado, a Associação de Pais da EMCN considera que chegou a hora de dizer 
"basta" e de chamar à responsabilidade quem é responsável. O Ministério pretende, com 
uma autorização para "remendar" a escola, fazer cair no esquecimento toda a história 
que iremos relatar em pormenor em baixo. Mas não vamos deixar que tal aconteça. 
 

As dificuldades orçamentais sempre existiram e sempre existirão. O país tem de 
continuar a funcionar, muito em especial na área fundamental da educação e da 
formação. Sem Educação e Cultura, Portugal não tem futuro. Os nossos alunos não 
podem ficar sem aulas nem mais um dia. A EMCN, para além de ser um edifício 
histórico de valor incalculável, é um estabelecimento de ensino público, no qual, neste 
momento, devido à incúria de sucessivos governos e ministérios da educação, há cerca 
de uma centena de alunos sem aulas de Português, Matemática, Inglês, História, Físico-
Química, Filosofia e Educação Visual, muitos deles do 6º e 9º anos, sujeitos a exames 
nacionais, e várias centenas de alunos sem aulas de Instrumento, de Coro, de Formação 
Musical, de Canto, de Expressão Dramática, de Arte de Representar, de Análise e 
Técnicas de Composição, de História da Música, de História da Cultura, de Acústica e 
Organologia, de Música de Câmara, muitos deles com exames vocacionais de passagem 
de ciclo para fazer já a partir de Maio. 
  

Assim, exigimos que a DGEstE assuma imediatamente uma posição clara, cooperativa e 
pró-activa, definindo em conjunto com a Direcção da escola (que tem estado mais que 
disponível para o fazer) um plano de contingência em duas frentes simultâneas: 
 

• Garantir, de imediato, e até à conclusão de todas as obras necessárias no 
edifício, o espaço e as condições necessárias (ou seja, sem proceder à deslocação 
de alunos, professores e instrumentos para locais inaceitáveis) para que os 
alunos possam continuar a ter aulas desde já e garantir a condições para que 
todas as aulas que ficaram por dar devido a esta situação sejam compensadas em 
tempo útil, isto é, antes da realização dos exames e avaliações internos e 
externos. 

• Proceder de imediato às obras de fundo necessárias para eliminar todas as 
condições de insalubridade e insegurança para alunos e bens materiais da escola. 

 
A Associação de Pais e a Direcção da EMCN têm sentido da parte da tutela uma 
prolongada ausência de diálogo e de resposta, apesar de terem vindo a elaborar 
inúmeros relatórios acerca da situação do edifício da escola desde o ano 2000. 
No sentido de esclarecer a opinião pública, a Associação de Pais, que tem estado sempre 
ao lado da Direcção nesta luta pela dignificação do espaço da escola, gostaria de citar 
alguns marcos históricos, para que fiquem claros os esforços da parte da comunidade 
escolar da EMCN, bem como a desresponsabilização dos sucessivos Governos e 
entidades responsáveis nesta triste história, cujo rumo tem de mudar: 



 

• A 15 de Dezembro de 2005, a Direcção Regional de Educação de Lisboa 
publicitou em Diário da República um ‘Anúncio de Concurso’ para contratação 
de obras para o edifício da EMCN. A designação dada ao contrato pela entidade 
adjudicante referia-o como a empreitada nº 135/2005 destinada, numa 1ª fase, à 
recuperação do Salão Nobre da EMCN, reparação da galeria de público esquerda, 
remodelação do palco, subpalco, salas de apoio e respectiva cobertura do 
edifício. Este concurso terá atingido a fase do recebimento de propostas, mas 
sem que tenha sido anunciada a empresa a adjudicar o objecto do concurso. O 
concurso foi então anulado, sendo que a explicação foi a "falta de 
disponibilidade orçamental"; 

• Em Janeiro de 2008, o Presidente do CE da EMCN, Dr. António Wagner Diniz, 
em fax enviado ao Director Regional da Educação de Lisboa e Vale do Tejo, 
com o assunto "Situação de ruptura – urgência em reunião de trabalho" escreve: 
"Encontro-me há oito anos como presidente do Conservatório Nacional e é 
com tristeza que verifico ao escrever este fax que ele é igual a um dos 
primeiros faxes que enviei para a então DREL, no ano de 2000"; 

• Em Fevereiro de 2008, após uma petição que recolheu mais de 5 mil 
subscritores, e após a pergunta formulada pela deputada Luísa Mesquita ao 
Ministério da Cultura, este acabaria por esclarecer que a partir de Fevereiro de 
2007 “a competência sobre a manutenção das instalações dos estabelecimentos 
de ensino secundário” havia transitado para a recém-criada Parque Escolar; 

• Em Abril de 2009 foi comunicado à EMCN que esta constaria da 3ª e última 
fase das obras executadas pela Parque Escolar; 

• Em 2011, um Relatório de Avaliação da escola, da autoria da Inspecção-Geral 
de Educação, reportava na sua p. 9 que “o edifício ainda não foi sujeito a obras 
de requalificação, o que dificulta a prática pedagógica, nomeadamente devido à 
implementação do regime integrado no ensino básico, que exigiu a adaptação 
de espaços específicos e de salas para as disciplinas da formação geral”; 

• Em Novembro de 2011, o Governo transmitiu informações à Parque Escolar no 
sentido de suspender as intervenções em escolas, tendo comunicado à EMCN, 
por carta assinada por Nuno Crato, que lamentava a situação e afirmando que "a 
suspensão da intervenção no Conservatório de Música de Lisboa [nome que 
está, por sinal, errado, pois estamos a falar da Escola de Música do 
Conservatório Nacional] deveria ser entendida como temporária e devidamente 
interpretada no contexto das actuais dificuldades financeiras"; 

• No ano lectivo de 2012/2013, iniciou-se um processo de verificação de obras 
necessárias por iniciativa da escola, tendo a Direcção efectuado reuniões (ainda 
em Agosto de 2013) com responsáveis técnicos pelo gabinete de obras da 
DGEstE. Não houve, todavia, qualquer evolução nesse processo, uma vez que 
não se recebeu por parte da DGEstE qualquer feedback; 

• Após o início do ano de 2014, a Direcção chegou a ter uma reunião com o 
Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar (João Casanova de 
Almeida), tendo este membro do Governo afirmado existir orçamento para a 
recuperação da escola e ter prometido apoio financeiro com a disponibilização 
de uma verba. Contudo, este novo comprometimento ficou afinal adiado; 



• A 15 de Abril 2014, foi aprovada por unanimidade a Recomendação 07/22 da 
Assembleia Municipal de Lisboa, que referia: "Considerando que na EMCN, 
mesmo durante os períodos de leccionação, é frequente a queda de estuque 
durante as aulas [...] e, já durante o corrente mês de Abril, a queda de novos 
pedaços do tecto, devido à infiltração de água das chuvas. Considerando não 
estarem totalmente garantidas as condições mínimas de segurança para a 
prática pedagógica e que as salas de aula não poderão aguentar muito mais 
tempo sem obras de requalificação." A Assembleia Municipal de Lisboa 
deliberava, então: "- Reconhecer a necessidade de reabilitação da Escola de 
Música do Conservatório Nacional de Lisboa, no sentido de garantir as 
condições de segurança indispensáveis à leccionação, à formação musical, à 
normal realização de concertos e ao seu funcionamento em geral; 
- Alertar o Ministério da Educação e Ciência, pedindo esclarecimentos sobre a 
eventual calendarização da urgente necessidade de reabilitação do edifício da 
Escola de Música do Conservatório Nacional de Lisboa; 
- Solicitar à CML que proceda ao acompanhamento deste processo; 
- Enviar a presente Recomendação ao Ministério da Educação e Ciência, 
Direcção Regional de Educação de Lisboa, Grupos Parlamentares da 
Assembleia da República, CML e Vereadores e direcção do Conservatório 
Nacional de Lisboa."; 

• Em Junho de 2014, após solicitação da Associação de Pais, depois da queda 
parcial do tecto de uma sala de aula com um aluno a estudar na sala, foi 
realizada uma vistoria da CML ao edifício. A Comissão de Vistorias da CML, 
no seu relatório, recebido em Outubro, referiu, entre outras coisas: "As causas de 
insalubridade devem-se as infiltrações de água pluvial, provenientes das 
fachadas e cobertura, e ainda devido a ausência de obras de conservação, 
causando forte insalubridade nos compartimentos nos pisos adjacentes a 
cobertura, bem como da rede de drenagem de águas" 
[Verifica-se] "Alguma insegurança em relação ao risco de incêndio devido as 
infiltrações em contacto com a rede eléctrica que evidencia desgaste." 
Este relatório foi obviamente enviado para as entidades competentes e 
novamente para o gabinete do Ministro da Educação e Ciência, Nuno Crato; 

• No mesmo ano, alunos, pais, professores e Direcção conseguiram angariar 
algumas verbas e fazer duas intervenções parciais no telhado, de forma a 
minimizar os estragos, já que a Câmara de Lisboa tinha avisado para a 
possibilidade de a qualquer momento poder cair um tecto; 

• Com o início do período das chuvas, já neste ano lectivo, os pais sentiram a 
necessidade de solicitar de novo a intervenção da CML, que realizou nova 
vistoria ao edifício em Novembro de 2014, por estar a chover intensamente 
dentro de várias salas. A 30 de Janeiro de 2015, após nova vistoria da CML, a 
escola foi notificada de que teria de encerrar 10 salas de aulas, por questões de 
segurança. Foram reafirmadas condições de insalubridade, devida a bolores, e de 
insegurança, devida à queda eminente de estuques e ao risco de incêndio por 
contacto da rede eléctrica com águas infiltradas. Foi também referida a 
insegurança dos transeuntes que circulem por fora do edifício, na rua, por perigo 
de queda de elementos da fachada. 

• Nas férias do Natal, uma vez mais com dinheiro angariado pela comunidade 
escolar da EMCN, é realizada uma nova intervenção pontual na parte da 



cobertura mais afectada pelas infiltrações, para tentar que as salas de aula 
naquela zona do edifício não se transformem em verdadeiras cascatas sempre 
que chove;   

• No dia 5 de Janeiro, a Direcção da EMCN faz à DGEstE uma comunicação a 
respeito da intervenção pontual na cobertura realizada nas férias do Natal. A 
resposta da DGEstE a este mail, da autoria do Dr. João Passarinho, só surge a 15 
de Fevereiro, já depois de ter tido acesso à intimação da CML, entretanto 
enviada pela Direcção a este organismo, sem ter recebido qualquer resposta, o 
que torna fácil perceber que não tem sido possível dialogar, havendo agora uma 
clara tentativa por parte daquele organismo de se desresponsabilizar e de pôr o 
ónus da culpa na escola. Para além disso, nesta troca de e-mails, cujo 
conhecimento foi dado à AP (em CC) por parte da DGEstE, é feita uma tentativa 
de minimizar os problemas do espaço, afirmando o Dr. João Passarinho que no 
relatório do engenheiro que a própria DGEstE enviou no dia 17 de Fevereiro à 
escola afirma que não foram vistos sinais de humidade ou sentidos maus odores, 
contrariando todos os relatórios feitos pelas comissões de vistoria da CML. É 
apenas pedido à Direcção que solicite orçamentos para reparar os tectos 
interiores das salas afectadas, sem que o problema grave da cobertura, das 
fachadas exteriores e interiores e do pátio (onde já por várias vezes caíram partes 
dos beirais das fachadas), seja referido. Nestes e-mails não existe, por parte da 
DEGEstE, qualquer referência ao relatório da vistoria da CML, ao encerramento 
das salas e suas consequências para os alunos e à forma de resolução do 
problema das centenas de horas de aulas que ficarão por dar a cada semana que 
passa por causa desse encerramento. São também completamente ignorados os 
vários pedidos de reunião urgente que foram feitos pela Associação de Pais e 
pela Direcção. Entretanto, com o envolvimento da comunicação social no 
assunto, surgem de repente notícias de que o Ministério autoriza algumas obras 
na escola e que informou a escola que esta deve proceder às referidas obras com 
a maior brevidade, para que os alunos não fiquem sem aulas.  

 

Não aceitamos continuar este processo com um mero remendo para fingir que se 
resolvem os problemas graves do edifício, sem que tal se verifique de facto, o que só 
conduziria a que todas estes problemas voltassem a surgir, pelas mesmas razões, a 
curto prazo. Basta de adiamentos e basta de ignorar um problema que não irá 
desaparecer só porque a tutela não o quer reconhecer. Os nossos alunos não podem 
ficar sem aulas e o edifício da EMCN tem de ter obras de fundo já. 

 


