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Relatório	de	gestão	da	EAMCN		-	julho	de	2017	a	janeiro	de	2021	

	

Estamos	instalados	em	espaços	provisórios,	pensados	para	acolher	a	escola	durante	dois	anos.	

Entretanto,	as	obras	de	intervenção	na	Rua	dos	Caetanos	não	foram	executadas	no	prazo	
previsto.		

A	proposta	da	atual	Direção	da	EAMCN	é	melhorar	os	pontos	fracos,	incrementar	e	dar	
continuidade	às	boas	práticas	realizadas	até	agora	e	delinear	os	espaços	que	ocuparemos	
depois	de	concluídas	as	obras	no	edifício	na	Rua	dos	Caetanos,	de	forma	a	superar	o	problema	
da	falta	de	salas	adequadas	para	o	ensino	especializado	da	música.	

	Este	relatório	refere-se	ao	período	compreendido	entre	julho	de	2017	e	a	presente	data.	

	

1.	 Gestão	de	espaços	

	

A	gestão	dos	espaços	da	EAMCN	ainda	está	em	desenvolvimento,	sofrendo	os	mesmos	
intervenções	constantes	para	responder	às	nossas	necessidades	em	função	de	novos	
problemas	que	vão	surgindo.	

Durante	os	três	anos	em	que	estivemos	na	ESMP	foram	realizadas	obras	de	melhoria	nas	
instalações	provisórias	e	foram	encontradas	soluções	para	espaços	que	não	foram	
contemplados	pelo	projeto	de	empreitada	da	Parque	Escolar	na	ESMP.	Faltavam	salas	de	aula	
e	não	estavam	previstos	espaços	para	audições,	concertos,	“masterclasses”	e	outros	eventos	
de	maior	dimensão.	

	

Foram	executados	os	seguintes	trabalhos	e	encontradas	as	seguintes	soluções	para	minimizar	
os	constrangimentos	dos	espaços	inadequados	e	da	ausência	de	salas:	

-	Isolamento	/	tratamento	acústico	nas	salas	consideradas	críticas.	

-	Utilização	das	duas	salas	do	CENJOR	para	acolher	especialmente	a	Orquestra	Sinfónica,	que	
pela	sua	dimensão	é	uma	classe	que	não	poderia	ser	lecionada	em	nenhuma	das	salas	
atribuídas	pela	Parque	Escolar.	Isolamento	acústico	e	colocação	de	uma	escada	de	acesso	para	
tornar	as	salas	independentes.	

-	Utilização	de	uma	sala	na	Casa	Pia,	com	piano	da	EAMCN.	

-	Utilização	da	Biblioteca	da	ESMP	depois	das	17h00,	com	piano	da	EAMCN.	
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-	Transferência	da	sala	de	percussão	para	local	mais	resguardado	em	termos	sonoros	e	
consequente	aumento	do	número	de	salas	no	bloco	3.	

-	Utilização	de	mais	3	salas	de	aulas	académicas	no	2.º	piso	do	edifício	principal	da	ESMP,	para	
as	novas	turmas	do	regime	integrado.	

-	Com	o	aumento	do	número	de	salas	e	uma	organização	mais	racional	das	mesmas,	já	há	
possibilidade	de	oferecer	aos	alunos	a	hipótese	de	marcação	de	salas	para	estudo	em	alguns	
horários,	em	especial	para	grupos	de	Música	de	Câmara.	

-	Recuperação	de	2	balneários	(masculino	e	feminino)	para	uso	exclusivo	dos	alunos	da	EAMCN	
nas	aulas	de	Educação	Física.	

-	Aquisição	de	aquecedores	para	todas	as	salas.	

-	Aquisição	de	desumidificadores	para	todas	as	salas.	

-	Instalação	de	ar	condicionado	na	sala	do	órgão	para	garantir	a	climatização	necessária	para	o	
instrumento.	

-	Construção	de	70	painéis	de	isolamento	em	tempos	de	COVID-19,	para	assegurar	o	máximo	
de	segurança	dentro	da	sala	de	aula.	Os	painéis	também	foram	enviados	para	os	Polos.	

-	Parceria	com	o	Palácio	Nacional	da	Ajuda	–	Sala	dos	Serenins	–	para	audições	de	classe,	
concertos	ou	“masterclasses”.	

-	Parceria	com	o	Palácio	Nacional	da	Ajuda	–	Sala	D.	Luís	–	para	concertos.		

-	Parceria	com	o	Museu	Nacional	dos	Coches	–	Picadeiro	Real	–	para	acomodar	o	piano	
histórico	Bechstein,	restaurado	recentemente,	de	forma	a	assegurar	as	boas	condições	de	
climatização	para	o	instrumento.	Utilização	da	sala	para	concertos.	

-	Parceria	com	o	Museu	da	Marinha	para	concertos.	

-	Parceria	com	o	Museu	Nacional	da	Música	para	concertos.	

-	Parceria	com	o	Palácio	Nacional	do	Alfeite	para	concertos.	

-	Parceria	com	o	Teatro	Nacional	de	São	Carlos	–	Salão	Nobre	–	para	concertos.	

-	Parceria	com	o	O´culto	da	Ajuda	para	concertos.	

-	Parceria	ocasional	com	outras	entidades	para	espetáculos	do	Atelier	Musical	e	do	Atelier	de	
Ópera	e	para	concertos	que	envolvem	Coro	e	Orquestra	(como	a	Igreja	da	Memória,	a	Igreja	
de	São	Luís	dos	Franceses,	a	Igreja	de	São	Roque,	o	CCB)	
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2.	 Incremento	da	oferta	

	

Durante	os	últimos	anos	a	EAMCN	cresceu,	em	particular	no	ensino	integrado.	O	incremento	
do	número	de	alunos	no	ensino	integrado,	com	a	abertura	no	corrente	ano	letivo	de	mais	uma	
turma	de	5.º	ano	(5º	C)	e	de	outra	de	7.º	ano	(7.º	C),	significa	que	nos	próximos	anos	iremos	
ter	o	6.º	C,	o	8.º	C	e	o	9.º	C.		

Para	atender	à	procura	do	regime	integrado	por	parte	de	alunos	e	encarregados	de	educação	e	
viabilizar	o	aumento	de	turmas,	o	Ministério	da	Educação	comprometeu-se	a	manter	em	
funcionamento	as	instalações	utilizadas	atualmente	pela	EAMCN	mesmo	depois	da	conclusão	
das	obras	do	edifício	da	Rua	dos	Caetanos,	ficando	a	EAMCN	com	mais	um	polo.	

	

Além	do	aumento	de	turmas,	há	um	aumento	substancial	de	ofertas	de	formação	que	
enriquecem	a	EAMCN,	mas	carecem	de	espaço,	tais	como:	

-	Atividade	“Vem	descobrir	teu	instrumento”,	que	permite	aos	candidatos	à	EAMCN	
conhecerem	os	instrumentos	dentro	do	nosso	espaço,	com	mais	intimidade,	o	que	é	muito	
importante	especialmente	para	as	crianças.	

	

-	Continuação	das	semanas	temáticas	e	criação	de	outras,	tais	como:	Semana	de	Música	
Antiga,	Dias	da	Harpa,	Semana	do	Violino,	Dias	Abertos	da	EAMCN.	

	

-	Continuação	da	iniciativa	“Concurso	Jovem.com”,	que	envolve	outras	escolas	e	tem	sido	uma	
ferramenta	motivadora	para	os	nossos	alunos.	

	

-	Criação	de	diversos	projetos	e	realização	de	atividades	extracurriculares,	por	iniciativa	dos	
professores	e	também	dos	funcionários,	da	Associação	de	Pais	e	da	Associação	de	Estudantes	
(o	“Bazar	de	Natal”,	a	“Feira	Ecológica”,	“Vamos	ajudar	Moçambique”,	“Vamos	deixar	a	
EAMCN	mais	verde,	traga	uma	planta!”,	Projeto	“Make	a	Wish”,	entre	outros),	promovendo-se	
assim	a	participação	e	proximidade	entre	toda	a	comunidade	da	EAMCN.	

	

-	Continuação	e	participação	ativa	no	estágio	da	OJ.com,	que	envolve	todos	os	Conservatórios	
oficiais	do	país,	privilegiando	encontros	e	vivências,	além	da	música.	
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-	Continuação	do	estágio	de	Orquestra	oferecido	todos	os	anos	pela	EAMCN	na	primeira	
semana	de	setembro,	com	maestros	convidados,	seguido	de	um	concerto,	fruto	da	parceria	
com	a	Fundação	GDA	(no	início	do	ano	letivo	2020/2021	não	foi	possível	oferecer	o	estágio,	
devido	à	pandemia).	

	

-	Oferta	de	“masterclasses”,	concretizando	todas	as	propostas	enviadas	pelas	classes,	fruto	da	
parceria	com	a	Fundação	GDA.	

	

-	Continuação	da	organização	regular,	no	âmbito	das	disciplinas	de	formação	geral,	de	visitas	
de	estudo,	exposições	temáticas,	deslocações	ao	teatro	e	atividades	desportivas	(Desporto	
Escolar).	

	

-	Continuação	de	“Projetos	inovadores”,	ofertas	opcionais	criadas	em	2019/2020,	nas	quais	os	
professores	recorrem	às	horas	não	letivas	para	dinamizar	atividades	que	enriquecem	a	
EAMCN,	tais	como	(em	curso	no	corrente	ano	letivo):	

Ø Alemão	(certificação	necessária	para	o	ensino	superior	na	Alemanha)	
Ø Curta	metragem	(o	tempo	contabilizado	na	participação	será	incluído	na	carga	

horária	de	outras	disciplinas/componentes	do	curso,	como	a	FCT)	
Ø Saúde	física	e	mental	–	Gabinete	“Conversas”	
Ø Fonética	do	Francês	
Ø Projeto	Centro	Multimédia	
Ø Acompanhamento	e	Improvisação	ao	piano	
Ø “Workshop”	de	Teatro		
Ø Projeto	de	Expressão	Dramática	no	3.º	ciclo	
Ø Projeto	Artes	Performativas	
Ø Ecologia	e	Cidadania	

O	incremento	da	oferta	exigiu	o	reforço	da	Equipa	de	Produção	da	EAMCN,	de	forma	a	garantir	
a	viabilidade	de	concertos,	“masterclasses”,	semanas	temáticas	e	outras	atividades	da	EAMCN	
que	passaram	a	ser	realizadas	também	fora	da	escola,	por	evidente	falta	de	espaços	para	estas	
atividades,	inerentes	ao	ensino	especializado	da	música.	

Assegurou-se	que	o	Projeto	Orquestra	Geração,	que	ocupa	lugar	de	destaque	dentro	da	
EAMCN,	passasse	a	participar	ativamente	nas	tomadas	de	decisões	através	da	criação	do	
Departamento	de	Música	e	Intervenção	Social	/	Orquestra	Geração	no	Conselho	Pedagógico	
da	EAMCN.	
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3.	 Base	de	Dados	

	

Foi	na	vigência	da	atual	Direção	que	ocorreu	o	desenvolvimento	e	implementação	do	sistema	
de	gestão	de	alunos,	“GesMusica”.	Com	esta	nova	ferramenta,	foi	possível	agregar	os	vários	
regimes	e	tipos	de	curso;	implementar	os	sumários	eletrónicos	e	o	registo	de	presenças;	
construção	dos	horários/turmas	dos	regimes	integrado	e	profissional;	acesso	pelos	
encarregados	de	educação	à	plataforma	(avaliações	e	faltas,	registo	biográfico,	dados	pessoais,	
contacto	com	o	DT/Tutor,	horário	com	as	disciplinas	de	turma	e	individuais,	matrículas	
“online”,	inscrição	para	testes	de	admissão	e	sua	gestão);	gestão	de	ocupação	das	várias	
tipologias	de	salas	(de	aula,	biblioteca,	apresentações,	orquestra	e	música	de	câmara);	gestão	
e	exportação	facilitada	dos	dados	da	escola	para	o	ME/MISI.	

Assim,	é	possível	agora	tratar	com	rigor	o	cumprimento	das	regras	e	prazos,	para	assegurar	a	
estabilidade	dos	procedimentos	pedagógicos	e	administrativos.	

Neste	momento	(janeiro	e	fevereiro	de	2021),	está	a	ser	finalizada	a	gestão	das	presenças	e	
justificação	de	faltas	dos	professores	e,	também,	a	transferência	das	funções	da	plataforma	
GARE	para	a	base	“GesMusica”.	

Em	fase	final,	de	desenho/configuração	(próximo	ano	letivo),	está	a	gestão	do	património	de	
instrumentos	musicais	da	EAMCN,	integrando,	também,	a	sua	disponibilização	para	aluguer.	

A	partir	do	3.º	período	do	ano	letivo	passado,	e	devido	à	pandemia,	foi	implementado		
(interrupção	letiva	da	Páscoa)	o	email	institucional	(para	professores	e	alunos	dos	regimes	
integrado	e	profissional),	assim	como	a	plataforma	“classroom”.	Foi	possível,	assim,	começar	o	
3.º	período	com	o	seu	pleno	funcionamento,	tendo	sido,	nesta	fase,	constituída	uma	
“classroom”	para	cada	turma,	por	forma	a	que	o	DT	e	os	professores	gerissem	o	fluxo	de	
trabalhos/atividades	da	sua	turma.	

No	presente	ano	letivo,	o	email	institucional	e	a	plataforma	“classroom”	foram	alargados	a	
toda	a	comunidade	educativa.			

	

4.	 A	EAMCN	e	seu	relacionamento	com	a	comunidade	

	

Desde	a	sua	instalação	em	Belém,	a	EAMCN	desenvolveu	de	imediato	uma	parceria	no	âmbito	
do	ensino	especializado	da	música	com	a	Escola	Secundária	Marquês	do	Pombal,	onde	existe	
uma	turma	em	regime	articulado	só	com	alunos	da	EAMCN.	

	

	Em	relação	ao	ensino	articulado,	as	escolas	que	são	parceiras	da	EAMCN	passaram	a	receber	
uma	comunicação	oficial	do	Ministério	da	Educação,	lembrando	que	devem	cumprir	a	Portaria	
n.º	225/2012	de	30	de	julho,	especialmente	no	que	se	refere	à	questão	da	constituição	de	
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turmas	e	organização	dos	tempos	escolares:	“os	horários	das	turmas	devem	ser	elaborados	
permitindo	que	os	alunos	não	fiquem	sujeitos	a	tempos	não	letivos	intercalares,	com	exceção	
dos	que	correspondem	ao	período	da	refeição”.	Já	temos	parcerias	com	escolas	privadas	que	
aderiram	ao	cumprimento	das	regras	estabelecidas.	

	

Foi	dada	continuidade	às	parcerias	(tendo	havido	criação	de	novos	protocolos)	com	
instituições	do	ensino	superior	que	privilegiam	a	EAMCN	como	local	de	estágio	de	mestrado	
dos	alunos	em	final	de	curso,	tais	como:	ESML,	Universidade	de	Évora,	Instituto	Piaget,	
Universidade	do	Minho.	

	

A	Direção	apoiou	ativamente	o	projeto	“MusicIntegrATION”	no	âmbito	do	Programa	Erasmus+,	
desenvolvido	em	parceria	com	instituições	dedicadas	ao	ensino	da	música	de	mais	três	países:	
Itália,	Espanha	e	Alemanha.	Tendo	começado	em	2018,	declarado	Ano	da	Herança	Cultural	e	
como	tal	celebrado	pelo	Parlamento	Europeu	e	pelo	Conselho	da	Europa,	o	projeto	centrou-se	
no	valor	educativo	e	social	da	herança	cultural	europeia.	Além	de	encontros	de	professores,	a	
EAMCN	acolheu	o	intercâmbio	de	estudantes.	Os	estudantes	estrangeiros	foram	recebidos	em	
casa	dos	nossos	alunos	e	participaram	nas	suas	atividades	de	formação	académica	e	vocacional	
na	EAMCN.	Também	lhes	foram	oferecidas	atividades	de	desenvolvimento	linguístico	e	cultural.	

	

A	Direção	da	EAMCN	mantém	diálogos	frequentes	com	a	Tutela	para	encontrar	soluções	para	
os	desafios	que	vão	surgindo	no	dia	a	dia.	Participa	ativamente	nas	reuniões	para	as	quais	é	
convocada,	dando	seu	contributo	para	as	tomadas	de	decisão.	Este	canal	de	comunicação	
recorrente	torna	os	procedimentos	mais	ágeis,	elimina	algumas	etapas	e	faz	com	que	o	
Ministério	da	Educação	tome	conhecimento	da	nossa	realidade.	É	importante	rever	o	
relacionamento	com	todas	as	entidades	que	nos	rodeiam	e	chegar	a	um	entendimento,	
mantendo	a	harmonia	e	a	transparência.		

	

O	Ministério	da	Educação	tomou	conhecimento	das	necessidades	da	EAMCN	através	de	várias	
visitas	presenciais	promovidas	pela	Direção	durante	este	mandato.	O	orçamento	destinado	
para	a	nossa	escola	nos	dois	últimos	anos	está	dentro	dos	valores	esperados.	Isso	permite	a	
inspeção,	afinação	e	arranjos	periódicos	dos	nossos	instrumentos,	a	aquisição	de	material	
novo	e	a	reabilitação	de	instrumentos	que	se	encontravam	sem	condições	de	uso.	

	

Foi	necessário	reformular	completamente	a	forma	como	as	verbas	da	EAMCN	eram	
distribuídas,	definir	prioridades	e	investir	na	aquisição	e	conservação	do	enorme	património	
que	se	encontra	nas	salas	de	aula.		
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Nos	últimos	dois	anos,	por	exemplo,	o	investimento	em	instrumentos	e	material	de	apoio	aos	
concertos	foi	o	seguinte:	

Ano	letivo	de	2018/2019	

1	marimba	(comprada	diretamente	pela	DGESTE)	
2	pianos	
2	contrabaixos		
instrumentos	para	o	Polo	do	Seixal	(bateria	e	trompa)	
1	violoncelo	e	cordas	graves	
Cordas	para	violinos	e	violas	
equipamento	de	luzes	
reparação	de	todos	os	saxofones	
reparação	de	outros	instrumentos	de	sopros,	incluindo	a	tuba	que	estava	sem	condições	de	
uso	há	alguns	anos.	
revisão	dos	cravos	
revisão	do	órgão	
restauro	e	expurgo	do	piano	de	Concerto	
		
Ano	letivo	de	2019/2020	

Reparação	de	2	Cravos	e	da	Espineta	
Reparação	de	Fagote	
Restauro	de	Violino	
Reparação	de	Piano	-	Polo	da	Amadora	
Reparação	dos	Alaúdes,	que	estavam	sem	condições	de	uso	há	alguns	anos.	
Material	de	Percussão	
1	Fagote	-	Polo	do	Seixal	
1	Trombone		
1	Estojo	de	Guitarra	Portuguesa	e	2	bancos	de	apoio	de	pé	
2	Flautas	de	Bisel	
1	Oboé	-	Polo	do	Seixal	
1	Bateria	e	Cadeira	de	Tímpanos	-	Polo	de	Loures	
1	Violoncelo	1/2	completo	
Jogos	de	cordas	p/Violoncelo	
4	peles	de	Tímpanos	
Várias	cordas	p/Harpa	
1	Flauta	Transversal	
1	GLOKENSPIEL	p/Percussão	
Cordas	de	Harpa	
2	Trompas	com	estojo	-	Polo	da	Amadora	
Acessórios	para	Saxofone	
2	Pianos	verticais	(Polo	de	Loures	e	Sede)	
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Por	se	tratar	de	uma	necessidade	que	se	arrastava	no	tempo	e	para	promover	uma	integração	
mais	abrangente	da	comunidade	escolar,	foi	criada	de	raiz	a	Associação	de	Estudantes	da	
EAMCN,	que	nunca	tinha	existido.	A	Direção	esteve	presente	e	acompanhou	os	alunos	na	
resolução	das	questões	burocráticas,	inerentes	ao	processo,	até	que	tudo	ficasse	concluído.	

	

A	comunicação	entre	alunos	e	Direção	tornou-se	muito	eficaz	depois	de	criada	a	Associação,	
que	cada	vez	mais	participa	ativamente	na	vida	da	EAMCN.	Recebem	propostas	de	trabalhos,	
estágios	e	concursos,	propõem	atividades	e	são	solidários	com	as	causas	da	escola.	

Os	alunos	podem	comunicar	diretamente	com	a	Direção	através	de	email	ou	de	outros	meios,	
inclusive	para	marcação	de	salas	de	estudo.	Muitas	questões	são	resolvidas	de	imediato	ou	são	
encaminhadas	para	o	departamento	competente.	

	

A	Direção	mantém	diálogo	frequente	com	os	outros	Conservatórios	oficiais	do	país	e	
acompanha	os	alunos	da	EAMCN	em	todos	os	estágios	da	O.J.	(Açores	e	Coimbra),	
privilegiando	uma	maior	proximidade	com	os	mesmos	em	momentos	de	maior	descontração.	

	

Pretende-se	dar	continuidade	e	incrementar	o	sistema	de	comunicação	dentro	da	EAMCN,	
contemplando	todos	os	elementos	desta	comunidade:	professores,	diretores	de	turma	e	
tutores,	alunos	e	encarregados	de	educação,	assistentes	técnicos,	assistentes	operacionais.	A	
informação	está	a	fluir	com	mais	rapidez	e	menos	falhas,	mas	o	objetivo	é	sempre	melhorar,	
uma	vez	que	manter	a	escola	bem	informada	para	aumentar	a		agilidade	dos	procedimentos	e	
a	produtividade	é	uma	das	prioridades	desta	Direção.	

	

Foi	empreendida	a	total	reformulação	do	site	da	EAMCN,	de	forma	a	tornar	a	informação	mais	
clara	e	de	fácil	acesso	para	o	público	em	geral.	

	

	A	Direção	participa	ativamente	das	atividades	culturais	da	EAMCN	e	está	presente	na	maioria	
dos	concertos,	promovendo	e	apoiando	estes	momentos	tão	especiais	na	vida	dos	nossos	
alunos.	

	

Foi	publicado	o	Despacho	n.º	203-A/2020	no	Diário	da	República	n.º	4/2020,	1.º	Suplemento,	
Série	II	de	2020-01-07,	com	a	homologação	da	lista	nominativa	de	trabalhadores	com	vínculo	
de	emprego	público	que	exercem	funções	nos	agrupamentos	de	escolas	e	escolas	não	
agrupadas	da	rede	escolar	pública	do	Ministério	da	Educação	e	que	transitaram	para	o	mapa	
de	pessoal	do	Município	de	Lisboa.	A	EAMCN	está	a	adaptar-se	a	este	processo,	que	envolve	
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também	outras	mudanças,	como	por	exemplo,	nos	contratos	de	água	e	de	eletricidade,	na	
gestão	das	cantinas	e	nos	cartões	dos	alunos.	

A	falta	de	assistentes	operacionais	e	administrativos	foi	colmatada	com	a	autorização	de	
contratação	de	novos	funcionários	(seis)	por	parte	da	Câmara	Municipal	de	Lisboa.	Foi	
necessário	reorganizar	o	serviço	e	garantir	um	melhor	atendimento	para	alunos,	professores	e	
encarregados	de	educação.	Entretanto	ainda	estamos	à	espera	de	um	assistente	operacional	e	
de	um	assistente	técnico.	

	

A	atribuição	de	bolsas	de	estudos	para	alunos	finalistas,	fruto	da	parceria	com	a	Fundação	GDA	
conta	agora	também	com	a	participação	da	Méritis,	que	de	momento	apoia	uma	aluna	da	
EAMCN	bo	ensino	superior.	

	

Procedeu-se	à	elaboração	de	documentação	relativa	à	organização	dos	cursos	profissionais,	
regulamentando	aspetos	importantes	como	o	regime	de	faltas,	a	recuperação	de	módulos	e,	
sobretudo,	a	criação	de	unidades	de	FCT.	Entretanto	ainda	há	documentação	que	necessita	de	
ser	atualizada,	o	que	é	um	objetivo	a	alcançar.	

	

A	revisão	do	Regulamento	Interno,	adequando	o	mesmo	às	mudanças	e	novas	diretivas,	será	
entregue	em	junho.	O	trabalho	contou	com	a	participação	do	Conselho	Pedagógico	e	de	uma	
equipe	nomeada	para	esta	finalidade.	

	

Foram	implementados	protocolos	com	diversas	entidades	que	oferecem	estágios	/	formação	
para	os	alunos	dos	cursos	profissionais:	Orquestra	do	Teatro	Nacional	de	São	Carlos,	Banda	da	
Armada,	Banda	do	Exército,	Banda	da	GNR,	Escola	de	Dança	do	Conservatório	Nacional	(para	
pianistas	e	percussionistas	acompanhadores),	Oficinas	de	Improvisação	com	Carlos	Martins	
(2018)	e	Inês	Laginha	(2019	e	2020),	Oficinas	de	Música	Contemporânea,	Cultivarte,	entre	
outras.	

	

Para	fazer	frente	às	despesas	que	a	EAMCN	tem	que	assumir	nos	concertos	fora	da	escola	e	
que	contribuem	para	a	sua	relação	com	a	comunidade	envolvente,	abriram-se	alguns	cursos	
livres	que	proporcionaram	algumas	receitas.	

	

A	EAMCN	juntou-se	à	Clara-Schumann-Musikschule	e	participou	no	Projeto	Lisboa	-	
Dusseldorf,	que	pretende	realizar	atividades	em	conjunto	com	a	cominidade	das	duas	cidades	
em	diversas	áreas.	Alguns	alunos	da	nossa	escola	estiveram	em	Dusseldorf,	por	ocasião	do	
anivresário	da	cidade,	onde	realizaram	alguns	concertos.	Por	outro	lado,	nos	dois	últimos	anos,	
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alunos	da	Clara-Schumann-Musikschule	estiveram	presentes	nos	estágios	da	Orquestra	
Sinfónica	da	EAMCN	que	costuma	acontecer	todos	os	anos	no	início	de	setembro.	A	EAMCN	
também	realizou	alguns	Concertos	nos	Jardins	do	Palácio	do	Alfeite,	fruto	desta	parceria,	pois	
os	Jardins	o	Palácio	do	Alfeite	são	uma	réplica	do	jardim	do	Palácio	em	onde	viveu	a	rainha	de	
Portugal	em	Dusseldorf.	

	

A	EAMCN	teve	presença	ativa	em	eventos	que	aumentam	a	nossa	visibilidade,	tais	como:	

•	 atuação	da	EAMCN	na	cerimónia	de	abertura	do	ano	“Lisboa	Capital	Verde	Europeia	
2020”,	interpretando	o	Hino	Nacional,	após	a	cerimónia	de	hasteamento	da	bandeira	pelo	
Secretário	Geral	da	ONU.	

•	 atuação	de	alunos	da	EAMCN	na	homenagem	à	pianista	Maria	João	Pires,	quando	foi	
condecorada	como	personalidade	do	ano	2019/2020,	tendo	tocado	no	piano	histórico	
Bechstein,	propriedade	da	EAMCN.	

•	 participação	no	concurso	“Fazer	Acontecer”da	Câmara	Municipal	de	Lisboa,	através	do	
projeto	“Um	dia	cheirou-me	a	cravos”,	que	envolve	praticamente	todos	os	departamentos	
artísticos	e	académicos	da	EAMCN	e	é	executado	em	conjunto	com	a	Escola	Secundária	
Marquês	de	Pombal.	

	

Segue-se	a	relação	completa	das	entidades	e	instituições	com	as	quais	a	EAMCN	tem	
protocolos	e	parcerias:	

-	Academia	dos	Amadores	de	Música	
-	AVA		
-	Banda	da	GNR		
-	Banda	da	Marinha		
-	Banda	do	Exército		
-	Bibliotecas	Municipais	
-	Bichair	
-	Câmara	da	Amadora,	Loures	e	Seixal	
-	Casa	Pia		
-	Cenjor		
-	Cine	/	Teatro	São	Jorge	
-	CML	
-	CULTIVARTE		
-	CUSCA		
-	EADCN	
-	EGEAC		
-	Escolas	do	ensino	regular	(com	regime	articulado)	públicas	e	privadas	
-	ESML		
-	ESMP		
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-	FOLFEST	–	Festival	internacional	de	Acordeão		
-	GDA		
-	GMCL	(Grupo	de	Música	Contemporânea	de	Lisboa)	
-	Junta	de	Freguesia	da	Ajuda	
-	Junta	de	Freguesia	de	Belém	
-	Méritis	
-	Ministério	da	Cultura	
-	Ministério	da	Justiça	
-	Museu	da	Farmácia	
-	Museu	da	Marinha		
-	Museu	Nacional	da	Música		
-	Museu	Nacional	dos	Coches	-	Auditório	e	Picadeiro	Real	
-	Oculto	da	Ajuda	
-	OJ.com		
-	Palácio	Nacional	da	Ajuda		
-	Piaget		
-	Teatro	Nacional	de	São	Carlos	(OPART)	
-	Teatro	São	Luiz	
-	Universidade	de	Évora		
-	Universidade	do	Minho	
-	Universidade	Nova	de	Lisboa	
	
Lisboa,	15	de	janeiro	de	2021	
Lilian	Facio	Kopke,	em	colaboração	com	os	membros	da	Direção	da	EAMCN	


