
 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA 

Serviços Municipais de Educação, Cultura, Desporto, Juventude e Turismo 

 

 

Reabertura da Escola Básica José Cardoso Pires 

Costa da Caparica 

 

Caro(a) pai/mãe 

e/ou 

Encarregado(a) de Educação, 

Na sequência do desprendimento de uma junta de tubagem da rede de combate a incêndios 

que se verificou no passado dia 27 de abril, foi necessário suspender a atividade letiva na Escola 

Básica José Cardoso Pires. 

De imediato, a Câmara Municipal iniciou a avaliação e diagnóstico da situação e determinou a 

realização de obras, que se iniciaram a 28 de abril.  

A rápida e eficiente realização dos trabalhos mais emergentes e concluídos os testes que 

confirmam a segurança das instalações elétricas permitiu concluir durante o dia de hoje ser 

possível reabrir a escola na próxima semana. Para o efeito, foram encontradas soluções para o 

seu funcionamento regular.  

A retoma das aulas será assegurada em duas fases:  

 

1ª fase 

- Alunos do 4º ano de escolaridade 

- Reinício das aulas: 4 de maio, segunda-feira 

- Local (provisório): Escola Básica nº2 da Costa da Caparica (Praça dos Apóstolos) 

- A partir de 6 de maio, as aulas passam a realizar-se, normalmente, na EB José Cardoso Pires  

 

Estão asseguradas as Refeições escolares, as Atividades Extracurriculares e o Componente de 

Apoio à Família (CAF). 

Nos dias 4 e 5 de maio, a Câmara Municipal de Almada assegura transporte gratuito entre as 

duas escolas, nos seguintes horários: 

 

 



Escola Básica José Cardoso Pires - Escola Básica nº2 da Costa da Caparica: 

7h30-8h00 - autocarro sai da escola às 8h00, mas recebe alunos a partir das 7h30 

8h30-8h45 - autocarro sai da escola às 8h45, mas recebe alunos a partir das 8h30 

Escola Básica nº2 da Costa da Caparica - Escola Básica José Cardoso Pires:  

horários de partida do autocarro 

16h00 

17h30 

19h15 

Para os alunos do 4º ano que se desloquem diretamente à Escola Básica nº2 da Costa da 

Caparica, a mesma recebe-os a partir das 8h50. 

 

2º fase 

 -Todos os alunos da EB José Cardoso Pires  ( pré-escolar, 1º, 2º, 3º e 4º anos) 

- Reinício das aulas: 6 de maio, quarta-feira 

- Local: Escola Básica José Cardoso Pires 

Durante os próximos fins-de-semana será dado prosseguimento às obras de reparação na 

escola, não afetando o seu normal funcionamento. 

A Câmara Municipal de Almada destaca o grande envolvimento do Agrupamento de Escolas, da 

Associação de Pais e Junta de Freguesia da Costa da Caparica, na rápida resolução deste 

problema, minorando os impactos para os alunos e suas famílias. 

A todas as famílias o agradecimento da Câmara Municipal de Almada pela compreensão 

demonstrada pelo encerramento das atividades letivas.  

  

Almada, 30 de abril 2015.  

A Câmara Municipal de Almada 


