
   
Estas férias… 

Visite o Instituto de Odivelas, o Mosteiro de Odivelas e o Forte de 
Santo António do Estoril 

 
  
Em Fevereiro de 2013 foi nomeada, pelo Ministro da Defesa Nacional, 
uma comissão técnica para elaborar uma proposta para uma “Rede Nacional de 
Roteiros de História Militar”, incluindo as “instalações militares com potencial 
de exploração turística”. 
  
O Instituto de Odivelas já existe como “proposta de caráter educativo e 
formativo “ e valoriza há 114 anos o “conhecimento da História de Portugal”, 
aproveitando as expressões do objetivo de trabalho da supracitada comissão 
técnica. As alunas aprendem o gótico, o manuelino, o barroco, o neoclássico e 
sabem preservar o património monumental que é o Mosteiro de Odivelas. Os 
claustros ou o jardim da Princesa são espaços de recreio cuidados e respeitados. 
O património do Mosteiro de Odivelas está aberto à comunidade e os Dias 
Abertos do Instituto de Odivelas (IO) foram um sucesso e sê-lo-iam mais, não 
fosse a extinção por despacho governamental prevista para 2015. O Instituto de 
Odivelas como escola de excelência e com a marca “Meninas de Odivelas” tem 
potencial de “caráter educativo e formativo” de forma intrínseca. 

  

 
Claustro da Moura 

 
 



 
 
Já o Forte de Santo António em S. João do Estoril, desde a I República a 
colónia de férias do IO, foi usado como local de férias pelo ditador de Santa 
Comba Dão. Salazar tomava em linha de conta o tempo e o modo das férias das 
alunas de IO. O Forte de Santo António tem, pois, potencial educativo e lúdico 
para crianças e jovens da Família Militar, e não só. 
  

 
Forte de Santo António do Estoril 

 

Mas, será uma qualquer vocação turística, em sentido restrito, a justificação que 
agora se apresenta para o encerramento de uma escola secular? Em França é 
impensável retirar o Mosteiro de Saint Denis da Maison D ‘Éducation de la 
Légion D’Honneur, ai instalada desde o século XIX, também ela uma escola 
feminina em regime de internato. 

 
Claustro Principal 



Por direito e por vocação, o Mosteiro de Odivelas, monumento nacional desde 
1910 e que remonta a 1295, o IO que remonta a 1900, o Forte de Santo António 
que remonta ao século XVI, e que é colónia de Férias do IO desde 1915, devem 
pertencer à Rede Nacional de Roteiros de História Militar.  O Mosteiro de 
Odivelas, o Instituto de Odivelas ou a “Casa de Férias” do IO, como está escrito 
em painel azulejar no forte filipino são uma espécie de “3 em 1”, uma trindade 
que funciona orgânica e harmonicamente e que já constitui, e  naturalmente, um 
roteiro com História. 
 
O Instituto de Odivelas foi criado por Decreto de 9 de Março de 1899. 
  
O Instituto de Odivelas é uma escola que nas palavras do Presidente da 
República Portuguesa, por ocasião do discurso oficial na cerimónia solene 
comemorativa do 110.º Aniversário do Instituto de Odivelas em 2010, se deve 
acarinhar e incentivar. 
  
  

 

Uniformes e equipamento ao longo dos tempos 

 

O Despacho N.º 2606/2014, de 18 de Fevereiro prevê o encerramento e a 
extinção do Instituto de Odivelas no final do ano letivo de 2014/2015. 
 

Pela defesa do Instituto de Odivelas 

 

 


