
 

CONSELHO GERAL 

(2022-26) 

 

ACTA DA 4ª REUNIÃO 

 

Aos vinte e dois dias do mês de Junho de dois mil e vinte e dois, pelas dezoito horas e 

trinta minutos, reuniu-se o Conselho Geral da Escola Artística de Música do 

Conservatório Nacional na sede (actual) da EAMCN, na sala 1.05, nos termos da 

Convocatória nº4, com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

 

1 - Eleição do Secretário do Conselho Geral (art.º 21º do CPA); 

2 - Aprovação das actas das 2ª e 3ª reuniões do Conselho Geral (de 25 de Maio e de 1 de 

Junho de 2022, respectivamente);  

3 - Regimento do Conselho Geral (ao abrigo do art.º 20º, nº3 do CPA);  

4 - Apreciação da situação das obras de reabilitação do edifício-sede da EAMCN (R. 

dos Caetanos);  

5 - Informações e outros assuntos de interesse para a Escola. 

 

Compareceram a esta reunião os membros do Conselho Geral constantes da lista de 

presenças em anexo, bem como a Directora da EAMCN.  

O Conselho Geral aceitou a substituição, nesta reunião, da conselheira Rita de Melo 

Durão, representante dos Pais e Encarregados de Educação, pela candidata da respectiva 

lista Teresa Meireles. 

 

No período de antes da ordem do dia, foi apresentada a representante da Junta de 

Freguesia da Misericórdia, a vogal Luísa Rodrigues. 

 



1. Foi eleito secretário deste Conselho Geral, por votação secreta, o conselheiro António 

Costa, com 9 votos (tendo os conselheiros Ana Luísa Alves, António Quaresma e Ana 

Mafalda Pernão obtido, respectivamente, 5, 2 e 1 voto, a que acresceu 1 voto em 

branco). 

 

2. Foram aprovadas as actas das 2ª e 3ª reuniões (de 25 de Maio e de 1 de Junho de 

2022, respectivamente), por unanimidade dos presentes nas mesmas e a abstenção dos 

restantes. 

 

3. Foi deliberado aprovar um regimento para este Conselho Geral (2022-26), ao abrigo 

do art.º 20º, nº3 do CPA, tendo-se iniciado a apreciação e debate das propostas 

apresentadas, a prosseguir na próxima reunião. 

 

4. Foi apreciada a situação das obras de reabilitação do edifício-sede da EAMCN (Rua 

dos Caetanos), na sequência da visita realizada por uma comitiva da EAMCN, 

nomeadamente no que toca à preservação da acústica de excelência do Salão Nobre. O 

conselheiro David Cachucho expôs algumas considerações e preocupações face a alguns 

aspectos técnico-acústicos do projecto e às obras no edifício, em geral, e ao Salão 

Nobre, em particular, receios partilhados pela comitiva da EAMCN que participou na 

referida visita. O assunto foi discutido pelo Conselho, tendo nomeadamente a Profª Ana 

Mafalda Pernão prestado alguns esclarecimentos sobre este processo. 

Face a esta situação, foi proposto e aprovado promover uma acção da comunidade 

escolar junto às obras na Rua dos Caetanos, no primeiro dia de aulas ou no dia 1 de 

Outubro (Dia Mundial da Música), tendo sido nomeados para a sua organização os 

conselheiros Rita Nunes, António Quaresma, Rui Paiva e Salvador Pinto. 

 

5. Informações e outros assuntos de interesse para a Escola: 

- O Presidente informou ter solicitado uma área reservada para o Conselho Geral no site 

institucional da EAMCN para publicitação da actividade deste orgão, nomeadamente, 

das convocatórias e actas das reuniões. 

- Foi felicitada a comunidade escolar pelo êxito dos projectos realizados no final deste 

ano lectivo: espectáculo do Atelier Musical e concertos finais das orquestras; concurso 

Jovem.Com de Música de Câmara; Concurso Czerny, etc.  

 



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

presente acta que vai ser assinada pelo Presidente e por mim, António Costa, Secretário 

deste Conselho. 

 

     O Presidente do Conselho Geral,                                        O Secretário,                                                                                     

 

        (João Pereira Coutinho)                                                 (António Costa)                                                                        

 

 

Em anexo: 

Lista de presenças 

 

 

[Acta aprovada na reunião de 2 de Setembro de 2022 do Conselho Geral] 

 

 

 


