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Reunião da Assembleia Geral da Associação de Pais da Escola de Música do 

Conservatório Nacional (APEMCN), realizada no dia 6 de Março de 2015 

	  

Moção proposta pela Direcção da APEMCN	  

	  

OS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO	  

PERANTE O ACTUAL MOMENTO DA EMCN	  

	  

1. A Associação de Pais da EMCN saúda toda a comunidade escolar pela dignidade 

com que se tem empenhado nesta fase crítica na vida da escola, em nome da solução 

dos problemas imediatos da instituição e da defesa do ensino artístico público. 	  

	  

2. A APEMCN congratula-se com o anúncio de um início de solução para os 

problemas mais urgentes da escola. Mas, depois de tão prolongada negligência da 

tutela, exige-se que este anúncio seja seguido de compromissos claros e prazos 

definidos, assumidos pessoalmente pelo Senhor Ministro da Educação, o que ainda 

não aconteceu. Continuamos, como tal, a exigir ser recebidos pelo Senhor Ministro 

Nuno Crato.	  

	  

3. Na turbulência das últimas semanas, ficaram evidentes a grande solidariedade e a 

vontade colectiva que juntam quem faz e defende esta instituição de ensino. Para toda 

a comunidade escolar, esta mobilização tem sido uma experiência e uma 

aprendizagem essenciais. Mas é também certo que a situação da escola deve ser 

considerada nas próximas avaliações. Para além disso, importa assegurar a 

estabilidade e a serenidade possíveis ao quotidiano lectivo, num ano já marcado 

desde o seu início por gravíssimas perturbações e atrasos.  

 

Assim:	  

	  

a) A APEMCN entende que é urgente definir um plano alternativo de espaços 

para todo o período das futuras obras, no sentido de devolver aos alunos espaços 

essenciais para o seu estudo, avaliação e audições, um problema que já era premente 
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e que se agravou com o plano de rotatividade que foi necessário implementar por 

força do encerramento de salas. Manifestamos, assim, desde já, à Direcção da EMCN, 

a nossa disponibilidade e interesse em contribuir com opiniões e propostas.	  

	  

b) A APEMCN coloca-se também à disposição da Direcção da EMCN para 

colaborar na calendarização e agilização de aulas de compensação nos casos em que 

estas sejam indispensáveis, nomeadamente para as turmas em transição de ciclo ou 

ano de exame. 

	  

c) A APEMCN propõe à Direcção da EMCN que delibere, como é justo, pela 

anulação das faltas marcadas a alunos durante o recente período de protestos. E 

recomenda que, em próximas iniciativas desta natureza, a Direcção da EMCN impeça 

a realização de avaliações escolares nos períodos de maior perturbação. 	  

	  

4. A execução das intervenções previstas - nas salas encerradas, nas outras salas a 

necessitar de intervenção urgente, na cobertura e no pátio (parece estar por 

esclarecer a reforma da rede eléctrica)  - deve ser acompanhada pela (e envolver a) 

comunidade escolar. À sua perseverança e mobilização se devem estas novas 

perspectivas e se deverão futuras soluções duradouras para o edifício no seu todo, 

incluindo o Salão Nobre e todas as fachadas, que continuamos a exigir. 	  

	  

Enquanto o Ministério não passar de anúncios a acções concretas, com o início 

de obras, a APEMCN mantém o seu apoio e o seu apelo à participação em todas 

as iniciativas de protesto agendadas e a agendar, sendo salvaguardados os 

interesses dos alunos quanto a faltas e avaliações. No entender da APEMCN, a 

Direcção da EMCN deve exigir ao Ministério da Educação as datas de referência 

para o início e a conclusão das obras mais urgentes.	  

	  

	  

No dia 6 de Março de 2015, esta moção foi aprovada na Assembleia Geral da Associação de Pais da Escola de Música 

do Conservatório Nacional, realizada no Salão Nobre da EMCN, com uma abstenção e os restantes votos a favor. Foi 

decidido divulgá-la a todos os pais e encarregados de educação, aos órgãos da EMCN, a toda a comunidade escolar 

e, ainda, aos meios de comunicação social.	  


