
 

CONSELHO GERAL 

(2022-26) 

 

ACTA DA 5ª REUNIÃO 

 

Aos vinte e nove 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 nº5, com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

 

1. Discussão e aprovação do Regimento do Conselho Geral 2022-26;  

2. Critérios de elaboração de horários; 

3. Informações e outros assuntos de interesse para a EAMCN. 

 

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

presenças em anexo.  

A conselheira Rita de Melo Durão, representante dos Pais e Encarregados de Educação, 

solicitou por e-mail enviado ao Presidente (em anexo) a sua substituição nesta reunião 

pela candidata da respectiva lista Teresa Meireles, termos aceites pelo Conselho Geral  

não havendo ainda disposição regimental específica.  

 

1. Na sequência do debate sobre o regimento para o Conselho Geral, decidido e iniciado 

na reunião anterior, apresentou o Presidente o projecto enviado em anexo à 

convocatória para esta reunião e que incorporou diversas propostas de vários 

conselheiros que entretanto tinham sido apresentadas. Durante a apresentação e 

discussão desse projecto ao longo da reunião, foram ainda introduzidas diversas 

alterações decorrentes do debate (incluindo novos artigos que foram votados) por forma 

a tornar o documento o mais consensual possível. Seguidamente, o Presidente colocou à 



votação a versão final assim obtida, tendo ainda perguntado se haveria mais alguma 

proposta de regimento para ser submetida a votação, o que não se verificou. A versão 

final do projecto de regimento (em anexo) foi aprovada por maioria absoluta, com 14 

votos a favor, 2 votos contra e 3 abstenções.   

 

Considerando a imediata entrada em vigôr do Regimento logo após a sua aprovação 

(artº 34º, nº1), o Presidente nomeou como Vice-Presidente do Conselho Geral a Profª 

Rita Amaral Nunes, ao abrigo do artº 8º.  

  

2. A inclusão do ponto “Critérios de elaboração de horários” na ordem de trabalhos 

desta reunião foi justificada pelo Presidente pela necessidade de, em tempo, útil, o 

Conselho Geral poder exercer esta sua competência, pronunciando-se sobre o assunto 

ainda que “a priori”, uma vez que a divulgação do calendário escolar do próximo ano 

lectivo e a aprovação dos referidos critérios pelo Conselho Pedagógico tardavam.  

Concluiu que tal não inibirá o Conselho Geral de se pronunciar também "a posteriori" 

sobre os critérios que vierem a ser aprovados, mas desde já emitiria as suas 

recomendações. 

O conselheiro António Quaresma afirmou que só após o conhecimento dos critérios 

aprovados em Conselho Pedagógico faria sentido o Conselho Geral pronunciar-se, pelo 

que não concordava com a abordagem deste assunto nesta reunião, mas sim 

posteriormente. 

Sobre este ponto, o Presidente deu a conhecer o documento recebido do Atelier Musical 

(em anexo) relativo à avaliação do ano lectivo, nomeadamente no que concerne às 

recomendações para a elaboração futura dos horários, mas também no que toca a 

problemas recorrentes com que se deparam os respectivos professores.  

Os representantes dos Pais e Encarregados de Educação apresentaram também e 

expuseram o seu contributo relativamente às recomendações para a elaboração de 

horários no próximo ano lectivo (documento em anexo). 

 

3. Foi apreciada pelo Conselho Geral a proposta de recomendação enviada pelo Prof. 

António Quaresma relativamente à acção da comunidade educativa da EAMCN junto às 

obras do edifício da Rua dos Caetanos, tendo sido deliberada a reavaliação desta acção 

na primeira reunião do próximo ano lectivo, face aos desenvolvimentos que então se 

verificarem neste processo. 



 

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)                                                                        

 

 

Anexos: 

- Lista de presenças 

- Pedido de substituição nesta reunião de representante dos Pais/EE 

- Regimento do Conselho Geral da EAMCN, 2022-26 

- Atelier Musical: documento de avaliação do ano lectivo 2021/22 

- Contributo dos Pais e Encarregados de Educação para os critérios de elaboração de 

horários 

- Declaração de voto do conselheiro António Quaresma   

 

 

 

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

 

 

 


