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Assunto: Situação dos alunos da Escola de Música do Conservatório Nacional, devido à 
falta de condições do edifício da escola, que conduziu ao encerramento de 10 salas por 
insegurança e insalubridade  
 
 
Exmo. Senhor Primeiro Ministro Dr. Pedro Passos Coelho, 
 
Exmo. Senhor Ministro da Educação e Ciência Dr. Nuno Crato, 
  
Exmo. Senhor Director-Geral dos Estabelecimentos Escolares, Exmo. Senhor Director-
Geral da Educação, Dr. José Alberto Duarte, 
 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa Dr. António Costa. 
 
 
Somos encarregados de educação de alunos / alunos / professores da Escola de Música 
do Conservatório Nacional (EMCN) e vimos, uma vez mais, perguntar porquê e até 
quando terão os nossos educandos de frequentar uma escola notável, de uma 
importância extrema em termos culturais e educativos e com uma história em tudo 
incontornável, que o Ministério da Educação e Ciência (MEC) insiste em ignorar e em 
não cuidar, ao ponto de terem sido agora encerradas 10 salas por insegurança e 
insalubridade, devido ao estado avançado de degradação da cobertura e das fachadas do 
edifício.  
  
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. Contudo, e apesar destes relatórios e comunicações, tivemos notícia, antes das 
férias do Canaval, de que, como consequência de um parecer técnico de responsáveis da 
Câmara Municipal de Lisboa após uma vistoria solicitada pela AP a seguir à queda 
parcial de um tecto no final do ano lectivo passado, um elevado número de salas foi 
encerrado por falta de segurança e insalubridade. Trata-se de salas essenciais para o 
normal e correcto funcionamento das aulas curriculares académicas e de ensino 
artístico. Os alunos da EMCN (estima-se que o número total de alunos afectados por 
este encerramento ultrapasse os quinhentos) estão a ser altamente prejudicados, estando 
o seu aproveitamento nas avaliações internas e externas seriamente comprometido, 
devido ao estado de avançada degradação do edifício da escola. 
 
Urge uma intervenção com a máxima urgência por parte das instâncias com 
responsabilidade pelo estado a que se deixou chegar este edifício histórico da Rua dos 
Caetanos. Vossas Excelências serão responsáveis por qualquer acidente com menor ou 
maior gravidade que possa acontecer nas instalações do Conservatório ou à volta delas 



em consequência da degradação do edifício, assim como pela falta de aproveitamento 
dos nossos alunos nos exames internos e externos (incluindo os exames nacionais de 6º 
e 9º anos) a que esta situação possa conduzir. Exigimos que os nossos alunos voltem a 
ter as suas aulas já e que sejam compensadas todas as aulas que ficaram e ficarão por 
dar devido a esta situação inaceitável. 
 
 
Com os nossos cumprimentos, ficamos a aguardar resposta urgente a esta nossa 
comunicação.  


