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CONSELHO GERAL 

(2022-26) 

 

ACTA DA 1ª REUNIÃO  

 

Aos vinte e dois dias do mês de Março de dois mil e vinte e dois, pelas dezanove horas 

e trinta minutos, reuniram-se na sala 1.03 da sede (actual) da EAMCN, por convocatória 

e sob a presidência do Presidente cessante do Conselho Geral, os seguintes 

representantes eleitos para este órgão para o quadriénio 2022-26: 

 

Ana Luisa Alves, Ana Mafalda Pernão, António Manuel Marques dos Prazeres Costa,  

António Mourato, Cristina Coelho, Cristina Verissimo, Eurico Carrapatoso, João Costa 

João Pereira Coutinho, Jorge Moreira, Manuela de Sá, Rui Durão, Rui Paiva, Rita 

Nunes e Teresa Meireles (por videochamada). 

 

A representante da Junta de Freguesia de Belém, Helena Lencastre, comunicou e 

justificou a sua ausência. 

Esteve também presente a Directora da EAMCN. 

  

Foram abordados os pontos constantes da ordem de trabalhos, em conformidade com a 

convocatória anexada a esta acta: 

1 - Tomada de posse dos novos conselheiros; 

2 - Apresentação de nomes e votação dos representantes da comunidade local;  

3 - Informações e outros assuntos. 

 

1. Os novos membros do Conselho Geral (2022-26) presentes foram empossados, 

tendo sido deliberado formalizar o acto através dum auto de posse, a subscrever pelos 

conselheiros nos serviços administrativos. 

 

2. Foi abordada a cooptação dos representantes da comunidade local, tendo sido 

referidos alguns perfis e nomes susceptíveis de virem a ser propostos.  



No entanto, foi deliberado não proceder nesta reunião à referida cooptação por não 

estarem ainda eleitos os representantes dos alunos; foi decidido convocar uma 

assembleia de alunos para o dia 27 de Abril para eleição dos respectivos 

representantes a este Conselho, antecedida da realização de acções junto das turmas  

visando sensibilizar para a conveniência do corpo discente estar representado neste 

órgão. 

A eleição do Presidente e do Secretário deste Conselho Geral realizar-se-á uma vez 

completada a sua composição com os membros em falta: os representantes eleitos 

pelos alunos e os representantes da comunidade local, a serem cooptados.  

 

3. O Presidente em exercício prestou ainda as seguintes informações: 

 

- A Escola Artística de Música do Conservatório Nacional terá a honra de receber no 

dia 29 de Março o consagrado violoncelista Yo-Yo Ma, Embaixador pela Paz (ONU) 

que participará em diversas actividades com a comunidade EAMCN e ANIM 

(Afghanistan National Institute of Music), sob a égide do tema "a importância da 

música para a união dos povos" - virá como preito de gratidão e reconhecimento pelo 

acolhimento dado pela EAMCN e respectiva comunidade educativa aos alunos 

afegãos da ANIM; 

 

- Os recursos apresentados no âmbito da avaliação do desempenho docente seguirão 

os seus trâmites processuais para cumprimento dos prazos previstos; 

 

- Dado o facto do Projecto Educativo de Escola não estar ainda revisto e aprovado 

institucionalmente nos termos legais, o Presidente em exercício deste Conselho 

solicitará que o projecto de revisão do mesmo seja retirado do site da EAMCN. 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se a reunião por encerrada, da mesma se lavrando a 

presente acta que vai ser assinada pelo Presidente cessante e em exercício deste 

Conselho e por mim, João Pereira Coutinho, redactor da mesma. 

 

O Presidente,      O redactor, 

 


