
 

CONSELHO GERAL 

(2022-26) 

 

ACTA DA 6ª REUNIÃO  

1ª parte 

 

Ao segundo dia do mês de Setembro 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, no Cenjor, nos termos da 

Convocatória nº 6, com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

 

1. Aprovação do Projecto Educativo de Escola (triénio 2021-2024);  

2. Aprovação de alterações ao Regulamento Interno da EAMCN;  

3. Apreciação dos critérios para elaboração de horários aprovados pelo Conselho 

Pedagógico para o ano lectivo de 2022/23;  

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

 

Antes do início da reunião, tomaram posse os novos membros do Conselho Geral, os 

conselheiros Alexandra Simpson e Joaquim Baptista Fernandes, em substituição dos ex-

conselheiros Ana Mafalda Pernão e Eurico Carrapatoso, respectivamente, que 

apresentaram a sua renúncia aos respectivos mandatos (cfr. declarações de renúncia em 

anexo).  

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

presenças, também em anexo, tendo sido enviadas justificações de ausência pelos 

conselheiros Carla Seixas, David Cachucho e Jorge Moreira. Em representação da Junta 

de Freguesia da Misericórdia compareceu Gonçalo Angeja. 

 

 



O conselheiro António Quaresma apresentou um requerimento à mesa para alteração da 

ordem de trabalhos (em anexo) que foi indeferido em cumprimento do disposto na 

alínea b) do artº. 9º do Regimento. 

Depois de o Presidente saudar e dar as boas-vindas aos novos membros do Conselho 

Geral, foram votadas e aprovadas as actas das 4ª e 5ª reuniões, tendo-se de seguida dado 

início à ordem de trabalhos: 

 

1. Foi constatado que a proposta de Projecto Educativo de Escola para o triénio 2021-

2024 não tinha sido apresentada ou abordada em diversos departamentos, tendo sido 

deliberado adiar a respectiva aprovação para o final do 1º período do ano lectivo agora a 

iniciar-se, por forma a possibilitar, entretanto, um mais amplo debate do documento no 

seio da comunidade escolar. Sugeriu-se que o projecto aprovado em Conselho 

Pedagógico fosse apresentado e discutido ao longo deste 1º período em todos os 

departamentos, assim como na comunidade educativa, em geral, e, no caso dos alunos 

em regime integrado, no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, não 

estando dinamizada a Associação de Estudantes. 

 

2. Iniciou-se a apreciação da proposta de alterações ao Regulamento Interno aprovada 

pelo Conselho Pedagógico a 26 de Janeiro de 2022 e apresentada pela Directora ao 

Conselho Geral, tendo a reunião sido suspensa ao artº 3º, atingido o tempo limite da sua 

duração nos termos regimentais.  

Foi deliberado prosseguir a ordem de trabalhos, concretamente os pontos 2.) e 3.), na 

próxima reunião cuja data foi fixada em 21 de Setembro. 

 

4. No último ponto da ordem de trabalhos, o Presidente começou por dar conta da 

exposição da mãe e encarregada de educação do aluno Eduardo Paixão sobre o percurso 

do seu filho na EAMCN no ano lectivo anterior e sobre a situação daí decorrente. Foi 

manifestada preocupação por esta situação e, em geral, pelo acompanhamento 

pedagógico que deverá ser disponibilizado aos alunos com exigências específicas na 

aprendizagem. 

De seguida, o Presidente apontou duas correcções a serem introduzidas no texto do  

Regimento, concretamente no artº 14º, nº5 e no artº 17º, nº1, alínea a).  



Por fim, tal como ficara decidido na anterior reunião, o Conselho reavaliou a acção 

junto às obras no edifício da EAMCN na Rua dos Caetanos, tendo sido deliberado não 

avançar com a mesma, para já, face aos desenvolvimentos entretanto verificados. 

 

Após o que se deu por encerrada a reunião, 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: 

- Declarações de renúncia dos ex-conselheiros Ana Mafalda Pernão e Eurico 

Carrapatoso; 

- Lista de presenças; 

- Requerimento do conselheiro António Quaresma;   

- Exposição da mãe do aluno Eduardo Paixão. 

 

 

 

  [Acta aprovada na reunião do Conselho Geral de 26 de Outubro de 2022] 

 

 

 

 


