
 
CONSELHO GERAL 

(2022-26) 
 

ACTA DA 8ª REUNIÃO 

 

Aos catorze dias do mês de Dezembro 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 1.03, nos termos da 

Convocatória nº 8, com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

 

1. Aprovação da acta da reunião anterior;  

2. Votação do projecto e das propostas de alteração ao Regulamento Interno da 

EAMCN; 

3. Definição das linhas orientadoras da elaboração do orçamento da EAMCN para 

2023; 

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

 

Compareceram os membros do Conselho Geral constantes da lista de presenças (em 

anexo), tendo sido substituídos nesta reunião os conselheiros Jorge Moreira, Rita Nunes 

e Rui Paiva por, respectivamente, Prof. António Duarte, Prof. Paulo Amorim e o 

Encarregado de Educação Alfredo Azevedo; não compareceu o substituto anunciado 

pela conselheira Luísa Rodrigues, que justificou a sua ausência, tal como o conselheiro 

David Cachucho (cfr. anexos). 

 

1. Foi aprovado o projecto de acta da 7ª reunião, com duas alterações propostas pelos 

conselheiros Alexandra Simpson, António Quaresma e Cristina Coelho e a inclusão 

dum voto de vencido apresentado pelos mesmos conselheiros, a anexar à referida acta. 

2. Neste ponto, o Presidente informou que o documento partilhado para recolher as 

sugestões dos conselheiros de alteração ao projecto de revisão do Regulamento Interno 

da EAMCN registou mais de 180 propostas, o que inviabilizaria (ou, no mínimo, 

desaconselharia) uma votação presencial de cada uma em sede de reunião plenária. 

Assim, propôs a elaboração duma plataforma de votação “on-line” - contando com a 

colaboração, para o efeito e mais uma vez, da conselheira Ana Luísa Alves (a quem 

agradeceu a disponibilidade) – que seria disponibilizada aos conselheiros no início de 

Janeiro (de 2023), num período de alguns dias durante o qual decorreria a votação; na 

próxima reunião, a decorrer depois de apurado o escrutínio, o Conselho Geral validaria 

este processo votando, nos termos regimentais, o conjunto dos resultados obtidos por 

este procedimento, na sua globalidade. Entretanto, até ao final do mês/ano poderiam ser 

concretizadas as propostas ainda não finalizadas (a referenciar pelo Presidente nos 

próximos dias) e o referido documento partilhado poderia continuar a ser utilizado como 

plataforma de informação, debate e esclarecimento entre os conselheiros. Esta proposta 



foi aceite pelo Conselho, não tendo surgido qualquer sugestão alternativa a este 

procedimento.  

 

3. Foram aprovadas as linhas orientadoras da elaboração do orçamento da EAMCN para 

2023, a serem remetidas pelo Presidente ao Conselho Administrativo. Após uma breve 

introdução a este assunto pelo Presidente, a Directora expôs sucintamente as fontes de 

receita para financiamento da actividade da EAMCN, tendo sido abordadas pelo 

Conselho diversas questões ligadas ao orçamento da Escola, às suas rúbricas e 

conteúdos (nomeadamente, necessidades e prioridades). O documento previamente 

enviado pelo Presidente como possível base de trabalho para a abordagem deste assunto 

acabou por ser aprovado como documento final, com o acrescento de um princípio e de 

um novo ponto propostos e apresentados pelo conselheiro António Quaresma em seu 

nome e das conselheiras Alexandra Simpson e Cristina Coelho e contributos pontuais de 

diversos conselheiros.  

 

4. Por fim, foram prestadas diversas informações e abordados outros assuntos de 

interesse para a EAMCN: 

 

- O Presidente relembrou, a propósito dos dois assuntos que iriam ser abordados de 

seguida, que o Conselho Geral não é um órgão de administração e gestão na área 

patrimonial e que, nos termos legais, tal competência incumbe ao Director; todavia, o 

acompanhamento da acção dos demais órgãos cabe ao Conselho Geral. 

 

a) Por solicitação da Directora, o Conselho Geral pronunciou-se em relação ao pedido 

de doação ao Museu Nacional da Música de dois quadros – retratos a óleo de Ruy 

Coelho e de Marcos Portugal - secundando-a na disposição de contra-propôr um 

empréstimo temporário dessas obras até à reinstalação da EAMCN na Rua dos 

Caetanos, devendo entretanto o Museu da Música proceder ao seu restauro e 

assegurando-se previamente a viabilidade e validade jurídico-administrativa deste 

acordo. O professor António Quaresma alertou para a possibilidade de um quadro de 

Roque Gameiro se encontrar atrás da máquina fotocopiadora do espaço que serve de 

sala de professores, na sua opinião em risco, a confirmar-se a autenticidade. “ 

b) De seguida, o Presidente abordou a situação da intervenção no Salão Nobre do 

edifício da Rua dos Caetanos, começando por fazer uma resenha desde a visita à obra 

duma comitiva da EAMCN, a 9 de Junho pp, na sequência da qual foi suspensa a 

referida intervenção para que se procedesse a uma avaliação acústica do seu impacto 

(tendo, a propósito, sublinhado que o pedido de suspensão então enviado incidiu 

exclusivamente nessa intervenção no Salão Nobre). Após o envio da missiva do 

Presidente à Parque Escolar (em anexo), com conhecimento das entidades envolvidas, e 

na ausência de mais informações, a Directora comunicou ao Conselho Geral ter 

contactado aquela entidade, tendo-lhe sido transmitido que as obras no Salão 

continuarão suspensas até que seja avaliado cientificamente o impacto na acústica da 

sala da intervenção que estava a ser iniciada, através de estudo promovido pela Parque 

Escolar.     

- A conselheira Ana Luísa Alves destacou a situação dos programas das disciplinas da 

componente artística na EAMCN. Porque nem todos os programas dessas disciplinas 

estãoestabelecidos ao nível nacional, como acontece com as disciplinas da componente 

geral, e porque, de acordo com o artigo 49.º da Portaria 223-A/2018, se aplicam, para 

os cursos artísticos, “os programas atualmente em vigor, com eventuais ajustamentos 



que se considerem necessários”, a APEE solicitou à entidade responsável que fossem 

disponibilizados os programas ajustados que atualmente orientam as aprendizagens da 

componente artística da escola à comunidade EAMCN (à exceção de Formação 

Musical, cujas Aprendizagens Essenciais já se encontram homologadas). A conselheira 

considera que a divulgação dos programas das disciplinas na página eletrónica da 

escola, além de devida e legalmente enquadrável, é do interesse de toda a comunidade 

escolar, por permitir um melhor conhecimento da atividade da EAMCN e contribuir 

para o sucesso nas aprendizagens, pois, desta forma, será possível dar a todos os 

agentes educativos as ferramentas necessárias para que o processo de ensino-

aprendizagem e de avaliação seja completamente norteado e transparente. À luz do 

disposto legal em vigor, a conselheira reforça a necessidade de a escola fazer os 

eventuais ajustamentos aos programas existentes, tornando-os públicos, nos lugares de 

estilo da escola, a saber a página electrónica da EAMCN. 

 

- No final da reunião, o conselheiro António Quaresma interveio referindo o seguinte: 

a) No dia 10 de Outubro, aquando da consulta do dossier documental do Conselho 

Geral, deu conta da existência de uma cópia de um email com conteúdo dirigido ao Sr. 

Presidente do Conselho Geral, com origem na Diretora da escola a solicitar autorização 

para intervir na reunião plenária do CG e fornecendo informações sobre a situação de 

chefia de pessoal não docente, a par com considerações sobre os temas que se deveriam 

abordar no Conselho Geral, a forma como os conselheiros do CG comunicavam entre si 

e informações sobre a sua própria prática de gestão da informação e temas a abordar, 

enquanto presidente do Conselho Pedagógico. Quando foi pedida cópia do documento, 

o secretário do CG recusou esse pedido alegando tratar-se de um documento privado e 

retirando esse documento do dossiê. O conselheiro António Quaresma considerou tal 

atitude como um ato de censura, manipulação da informação e condicionadora da ação 

do Conselho Geral, uma vez que se estava a falar de correspondência dirigida ao 

presidente do órgão. O Presidente afirmou desconhecer de que documento se tratava, 

esclarecendo, contudo, que apenas deverão integrar o arquivo do Conselho Geral os 

documentos oficiais dirigidos ao Presidente e que se reportem a matéria da competência 

do Conselho Geral e não toda e qualquer correspondência recebida. 

b) A propósito das férias da Directora, questionou a necessária aprovação do 

respectivo mapa de férias pelo Conselho Geral, tendo o Presidente referido que no 

presente mandato deste orgão não tinha sido recebido nenhum mapa de férias para 

aprovação e que, em relação ao Conselho Geral anterior, poderia indagar junto do 

respectivo Presidente. 

 

c) Tendo recebido, oficialmente através dos Serviços Administrativos da escola, com 

registo de assinatura em documento de receção, uma carta anónima com denúncias 

relativas ao funcionamento interno da EAMCN, reencaminhou-a para divulgação junto 

dos conselheiros ao que o Presidente respondeu informando não ter recebido esse 

reencaminhamento. 

 

d) Referiu ainda a necessidade de introduzir no Regimento do Conselho Geral a 

definição do limite de 48 horas para envio de propostas de alteração das atas de reunião, 

antes da sua aprovação, como definido pelo presidente do Conselho Geral na última 

reunião. 

 



Seguidamente, deu-se 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)                                                                        

 

 

Em anexo: 

- Lista de presenças; 

- Pedidos de substituição dos conselheiros Jorge Moreira, Luísa Rodrigues, Rita Nunes 

e Rui Paiva; 

- Justificação de falta do conselheiro David Cachucho; 

- Linhas orientadoras da elaboração do orçamento da EAMCN para 2023; 

- Carta-resposta do Presidente à Parque Escolar, a propósito da intervenção no Salão. 

 

 

 

 [Acta aprovada na reunião do Conselho Geral de 1 de Fevereiro de 2023] 


