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Assunto: Situação grave dos alunos da Escola de Música do Conservatório Nacional 
de Lisboa, devido ao encerramento de salas ditado pelo relatório da vistoria da CML, 
já enviado para a Direcção Geral do Tesouro, para o MEC e para  DGEstE. 
 
 
Ao Exmo. Senhor Ministro da Educação e Ciência,  Dr. Nuno Crato 
Ao Exmo. Senhor Diretor Geral da DGEstE, Dr. José Alberto Duarte 
  
 
Na sequência do pedido de reunião urgente em nome da Associação de Pais e da 
Direcção da Escola de Música do Conservatório Nacional (EMCN) enviado por e-
mail e ofício na semana passada, para o qual, incompreensivelmente, ainda não 
obtivemos qualquer resposta, e em face da gravidade da situação descrita no mesmo 
para a segurança e o aproveitamento escolar dos alunos do Conservatório Nacional, 
vimos, por este meio, e em mão, solicitar a realização de uma reunião já na próxima 
segunda-feira, dia 23 de Fevereiro, para que seja possível minimizar as implicações 
que este encerramento forçado de salas vai acarretar, de modo a solucionar de forma 
mais rápida e eficaz o grave problema do edifício e dos alunos do Conservatório 
Nacional. 
 
Tal como foi referido no pedido de reunião enviado na semana passada, ficam, neste 
momento, por leccionar, em cada semana que passa, 263 horas de aulas de 
instrumento (violino, viola, violoncelo, órgão, instrumento de teclas, clarinete, 
saxofone, fagote, oboé, flauta, trompete, trompa, trombone e tuba) e 104 horas de 
aulas de classe de conjunto (que incluem aulas de Análise e Técnicas de Composição, 
História da Música, História da Cultura, Acústica e Organologia, Música de Câmara, 
Expressão Dramática, Canto, Arte de Representar e Formação Musical), envolvendo 
mais de 500 alunos (num total de cerca de 800), dos vários regimes de frequência, o 
que implica directamente no cumprimento de programas e na avaliação sumativa dos 
mesmos. Está, ainda, comprometida a avaliação interna e externa a ter lugar no final 
do ano lectivo, uma vez que uma das salas encerradas tem a decorrer aulas de 
Português, Matemática, História, Físico-Química, Educação Visual e Inglês dos 5º, 6º, 
7º, 8º, e 9º anos e Filosofia do 10º ano, afectando cerca de 100 alunos do regime 
integrado. Os casos dos 6º e 9º anos são particularmente sérios por afectar todas as 
disciplinas sujeitas a exame nacional. Fica, de igual modo, comprometida a realização 
das provas artísticas do 2º, 5º e 8º graus das disciplinas vocacionais de todos os 
regimes de frequência. Toda esta situação terá necessárias e graves implicações na 
própria progressão escolar dos alunos da Escola de Música do Conservatório Nacional.  
  
Face à ausência de resposta por parte das entidades competentes e face à gravidade 
desta situação, irá ter lugar uma Reunião Geral de Escola na próxima terça-feira. Para 



além disso, em reunião urgente dos elementos dos órgãos directivos da APEMCN, foi 
decidida a realização de uma assembleia de pais e encarregados de educação na sexta-
feira seguinte. Como tal, e perante a necessidade de encontrar uma solução sustentada 
e breve para este grave problema e de informar os pais e alunos sobre a mesma, e na 
convicção de que o Ministério da Educação e os seus serviços são entidades de bem 
que tudo farão para resolver esta situação da melhor e mais breve forma possível, 
ficamos a aguardar uma resposta positiva a esta nossa solicitação. 

 
 

Agradecendo, desde já, a atenção dispensada, subscrevemo-nos na expectativa de uma 
resposta urgente a este pedido de reunião.  

 
Elsa Maurício Childs 
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