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CCM – AVISO Nº 024 – 2019-2020 

ARTAVE – AVISO Nº 032 – 2019-2020 

 
Escola:  CCM; ARTAVE 

Assunto:  Suspensão dos concertos Finais de Estágio de Natal ARTAVE / CCM em consequência de 

alerta vermelho da meteorologia 

Destinatários: Professores; Alunos e Encarregados de Educação 

______________________________________________________________________________________ 
 
1. Como é certamente conhecimento de todos somos confrontados com um aviso da meteorologia 

de alerta vermelho com chuva muito intensa das 12:00 às 21:00h do dia de hoje. 

2. Ontem, a previsão era que tal só aconteceria no início da tarde de hoje. 

3. Atentas as condições muito desfavoráveis que se avizinham, a Direção do CCM e da ARTAVE 
decidiram dar continuidade ao estágio de Natal até ao final da manhã, mas suspender os 
ensaios gerais durante a tarde e os concertos programados para o final da tarde e noite; 

4. Efetivamente não se reúnem as condições para que os alunos transitem em entre os edifícios 
do CCM e da ARTAVE com os instrumentos musicais, expostos a chuva intensa; 

5. O mesmo sucede com os pais que teriam de esperar no exterior, à entrada do Auditório Padre 
António Vieira, a conclusão do concerto anterior, expostos à intempérie violenta; 

6. O grande objetivo destes concertos é partilhar com alegria o trabalho do Estágio de Natal e que 
os alunos possam oferecer às famílias no final do trabalho uma bonita prenda musical; 

7. Realizar estes eventos com tais condições será insensato e mesmo perigoso; não queremos 
que os nossos alunos e famílias passem este período festivo na cama com resfriados e gripes. 

8. Assim, concluiremos os trabalhos do estágio no final da manhã, às 12:45h; 

9. Os alunos poderão almoçar na escola como programado. 

10. Para os alunos que usufruem de transporte em autocarro este ocorrerá para os locais habituais 
(Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso e Agrela) com saída às 14:00h das Caldas da Saúde; 

11. Agradecemos a colaboração dos pais para o transporte dos alunos que se pode concretizar a 
partir das 13:00h nas Caldas da Saúde, no local do Estágio. 

 

Desejamos a todos umas Festas Felizes e os maiores sucessos para os nossos alunos. 

 

ARTAVE/ CCM, 19 de Dezembro de 2019 

Pela Direção da ARTAVE e do CCM 

 


