
MOÇÃO 

Competindo ao Conselho Geral, enquanto orgão de direção estratégica da EAMCN, 
nos termos do artº 13º, nº1 do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de Julho: 
 

- avaliar o cumprimento da Missão, acompanhando a execução do Projecto Educativo 
de Escola (artº 13º, nº 1, alínea c)); 

- acompanhar a acção dos demais órgãos de administração e gestão (alínea m)) e 

- promover o relacionamento com a comunidade educativa (alínea n)), 

 

delibera o Conselho Geral da EAMCN: 

 
1.) Apelar a toda a Comunidade Escolar para uma participação construtiva na vida da 
EAMCN, num ambiente pedagógico de serenidade que permita o melhor desempenho 
de todos e a continuação dos excelentes resultados que têm vindo a ser alcançados 
pelos nossos alunos (mesmo no difícil período de isolamento) quer na área musical, 
quer na componente da formação geral; 

 
2.) Sublinhar a natureza do ensino artístico especializado da Música ministrado no 
Conservatório e a importância do respeito pela sua Missão, princípios, valores e pela 
matriz pedagógica formativa da EAMCN, nomeadamente no que concerne às 
actividades de prática performativa, consagrados e implementados nos seus principais 
documentos orientadores e reguladores, cuja observância incumbe, sem excepção, a 
todos os membros desta comunidade; 

 
3.) Exortar a um diálogo permanente no seio da comunidade educativa, 
nomeadamente entre pares, no respeito mútuo e onde o legítimo contraditório não 
ceda jamais à ofensa pessoal que, em caso algum, deve ter lugar nesta instituição e 
que repudiamos liminarmente - uma participação crítica responsável, pois, na 
perspectiva, sempre, da Missão da Escola; 

 
4.) Lembrar o período conturbado que o Conservatório ainda atravessa, com tantas 
condicionantes (logísticas, nomeadamente) e em que o empenho de todos será 
necessário para que, em espírito de união e no respeito por esta secular instituição e 
entre todos, possamos ultrapassar as dificuldades e os constrangimentos concretos 
com que nos debatemos no dia-a-dia. 

 

Moção aprovada por unanimidade na reunião do Conselho Geral da EAMCN de 25 
de Maio de 2022  


