
Car@s professores/funcionários/alunos/EE e pais da Escola Secundária de Odivelas 
 
A Escola Secundária de Odivelas assinala o seu 40º Aniversário este ano lectivo 2017-18. 
 
Os Cursos EFA estão a organizar uma "linha do Tempo" com História(s) da ESO 1977-2017, 
privilegiando rostos/acções memoráveis da vida da ESO. 
 
Gostaríamos de pedir o apoio de todo@s aqueles que estão/estiveram ligados à ESO para 
(re)construir a(s)história(s) da Escola Secundária de Odivelas 1977-2017. 
 
Como?  
 
Para tal, precisamos da vossa contribuição na identificação de testemunhos orais e materiais 
(privilegiando 1977-80, anos 80, anos 90, anos 2000, anos 2010-...).via este email. Facultando 
testemunhos orais ou materiais desses anos de vida da nossa escola (anexando digitalizações de 
documentos de época (cartão escolar, teste de avaliação, cartão de professor, etc). ou fotografias de 
época (turmas, professores, atividades/trabalhos escolares, etc)), registando sempre que possível a 
data do documento (ou década), a identificação do proprietário do testemunho (nome, função 
exercida, data, contacto de email/tlf/tlm), a identificação daqueles que constam nas fotos de época, 
etc. 
 
Para tal, precisamos da vossa contribuição na identificação de ilustres/notáveis da ESO que se 
destacaram na Vida (local ou nacional) e constituem referências/memórias da ESO (desportistas, 
artistas, escritores, médicos, artesãos, autoridades, agricultores, professores, técnicos, 
comerciantes, universitários, políticos, etc) - agradecemos que nos indiquem quem acham que 
poderão pertencer a essa galeria de referência ESO (fundamental à identidade ESO): nome, ligação 
à escola (prof/ex-prof, funcionário/ex-funcionário, estudante/ex-estudante da ESO), tipo de 
destaque, via este email. 
 
Para tal, respondendo a um Inquérito on-line que será apresentado a partir de Janeiro 2018. 
 
Com a colaboração de tod@s poderemos organizar uma celebração digna e memorável do 40º 
Aniversário da Escola Secundária de Odivelas (1ª no Concelho), sede do Agrupamento de Escolas 
Adelaide Cabette. 
 
Quando?  
O mais breve possível pois prevemos a celebração para Abril-Maio 2018! 
 
Desde já agradecemos a colaboração de apoio de tod@s nesta recolha/identificação tal como na 
divulgação àqueles que considerem que poderão ajudar neste projecto! 
 
Isabel Pestana Marques & Ana Ferraz 
(Coordenadoras EFA da Escola Secundária de Odivelas e Elementos do Grupo de Trabalho responsável pela 
Invocação do 40º aniversário da ESO com a colega Anabela Santos) 

 
email de contacto: 
40anos_eso@es-odivelas.pt 
 
Nota: este Grupo de Trabalho é aberto a qq um/uma que se disponibilize para "arregaçar as 
mangas"/"puxar pela cabeça" para que se construa um projecto digno e memorável. 
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