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De: Vereadoras  

       Raquel Prazeres / Teresa Moraes Sarmento 

 

Para: Reunião de Câmara 

 

 

   

 

Assunto: Solidariedade com o Conservatório Regional de Artes do Montijo. 

 

Considerando que: 

 

1) Na área geográfica onde Alcochete se insere não existir oferta pública do ensino artístico 

especializado, existindo apenas o Conservatório Regional de Artes do Montijo (CRAM);   

2) A frequência deste ensino encontra-se condicionada ao pagamento de propinas, uma vez 

que não está contemplado com os apoios estatais (“Contrato de Patrocínio”) concedidos a 

instituições semelhantes, fruto da aplicação do despacho da Senhora Ministra da 

Educação (Despacho n.º 12522/2010 de 27 de Julho de 2010, publicado no DR, 2.ª série, 

N.º 149 de 3 de agosto de 2010);  

3) O esforço dos pais dos alunos e os múltiplos eventos culturais realizados pelo CRAM a 

título gracioso em prol da comunidade onde está inserido têm constituído um importante 

veículo de promoção cultural e de inclusão social; 

4) Tem-se verificado, de ano letivo para ano letivo um aumento gradual de alunos (em 

2013/14, o CRAM contou com um total de 1035 alunos: 163 na música, 86 na dança e 

786 alunos em regime de parceria com o ensino público e privado); 

5) Apesar deste crescimento, o CRAM continua impedido de beneficiar de qualquer apoio 

estatal que, com todo o fundamento, tinha expectativa de beneficiar para desenvolver as 

suas atividades pedagógicas; 

6) Independentemente de toda esta evolução manteve-se a vigência do Despacho n.º 

12522/2010, contando-se já cinco anos letivos a produzir os seus efeitos, que agora são, 

com toda a certeza, qualitativamente diferentes, adquirindo um carácter verdadeiramente 

estrutural; 

7) Esta situação cria uma desigualdade evidente entre as crianças na mesma condição, uma 

vez que conforme o concelho onde residem têm, ou não, direito ao apoio do Estado no 

acesso ao ensino que livremente lhes cabe escolher; 
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8) Toda esta situação provoca ainda uma desigualdade entre escolas, porque a persistente 

debilidade financeira as impede de crescer, por terem menor número de alunos. O que é 

bem patente no caso do CRAM, que quase se limita à luta pela sobrevivência, num 

ambiente económico hostil e degradado, apesar da excelência do seu ensino; 

9) Se constata uma manifesta situação de disparidade do financiamento público entre 

regiões, que não pode continuar por se tratar de uma evidente discriminação entre 

cidadãos, sem qualquer critério válido; 

10) Que viola de uma forma flagrante o princípio constitucional geral da igualdade previsto no 

Artigo 13.º, do direito à educação e à cultura (Artigo 73.º), da igualdade de oportunidades 

de acesso ao ensino (Artigo 74. º), e do direito à fruição e criação cultural (Artigo 78.º), 

todos da Constituição da República Portuguesa; 

11) A educação e a cultura encontram-se interligadas pois, no essencial, ambas contribuem 

para o desenvolvimento da personalidade das crianças e jovens;   

12) É fundamental, sobretudo nas crianças e jovens em crescimento, terem acesso à cultura, 

quer na sua criação quer na sua fruição; 

13) O Estado não pode e não deve, discriminar o acesso à aprendizagem de crianças e 

jovens à música (o direito de acesso à cultura) tendo por base critérios que se prendem, 

tão só e apenas, quanto à natureza jurídica dos estabelecimentos que ministram o ensino 

da música e das artes, uma vez que a democratização da educação e da cultura anda a 

par com o Estado de Direito democrático que caracteriza o Estado português. 

 

Assim, e perante o exposto, a Câmara Municipal de Alcochete reunida ordinariamente a 30 de 

Julho, decide: 

a) Repudiar esta decisão do Ministério da Educação que promove a desigualdade de 

oportunidades no acesso ao ensino artístico; 

b) Demonstrar toda a solidariedade institucional com o CRAM, disponibilizando-nos para, em 

conjunto, concertar posições no sentido da reivindicação da reposição da justiça e da 

igualdade entre regiões; 

c) Dar conhecimento da presente moção: 

a. Presidente da Assembleia da República; 

b. Partidos Politicos com representação parlamentar; 

c. Ministro da Educação e Ciência; 
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d. Secretário de Estado da Cultura; 

e. Presidente da Assembleia Municipal de Alcochete; 

f. Presidentes das Juntas de Freguesia de Alcochete, Samouco e S. Francisco; 

g. Presidentes das Assembleias de Freguesia de Alcochete, Samouco e S. 

Francisco; 

h. Conservatório Regional de Artes do Montijo. 

 

Paços do Concelho de Alcochete,  28 de julho de 2014 

 

 

A Vereadora 

 

 

Raquel Prazeres 

 

A Vereadora 

 

 

Teresa Moraes Sarmento 


