
O que é para ti o Instituto de Odivelas? 
(Depoimentos das Actuais Alunas) 

 

Aluna nº 14/2010 

Nunca hei-de esquecer os momentos que passei no Instituto de 
Odivelas. Nunca hei-de esquecer todos os sorrisos calorosos 
daqueles que lá trabalham, nem o ensino de excelência e muito 
menos a interajuda entre todos. Nunca hei-de esquecer o mais 
importante que esta segunda casa me ensinou: VALORES. Valores 
de respeito, amor, compaixão e humildade. É nesta casa, que nos 
estendem a mão quando precisamos e é também nesta casa que a 
amizade reina, porque ser amiga é ser irmã. E, sobretudo, é aqui, 
neste espelho da sabedoria, que nos tornamos mulheres com um M 
muito grande! Podem acabar com o IO, mas nunca acabarão com o 
espírito valoroso desta nossa casa, pois o Instituto viverá para 
sempre no nosso coração! 

 

Aluna nº 29/2006 

Cheguei ao Instituto pequena e frágil, 1,38m, 29kg e com 10 anos. 
Não conhecia ninguém ali, mas sabia que era minha vontade estar 
naquela escola. 
O primeiro mês não foi fácil, a história da Madre Paula atormentou-
me durante muito tempo mas hoje entendo que era uma tradição… 
Ah… Uma tradição… Em 113 anos de história não são poucas as 
tradições, muito pelo contrário … Tradições que passam de aluna 
em aluna e que nunca morrem. Têm mesmo a certeza de que vale a 
pena fechar esta casa? Querem mesmo acabar com estas tradições? 
Revejam os estudos e metam a mão na consciência porque vão ver 
que juntar os colégios não é sensato nem inteligente. Eu tenho 17 
anos e percebo isso. Existem alunas dos 9 aos 18 anos e todas 
percebem isso. 
Não posso pedir muito dos governantes, já deu para perceber isso 
também, mas peço que sejam inteligentes só desta vez e não 
juntem os colégios, não vai resultar. 
O Instituto de Odivelas para mim é uma 2ª. casa, o local onde eu 
cresci, chorei, fiz disparates, dei gargalhadas infinitas… Faz parte de 
mim. E gostava de, um dia, inscrever lá a minha filha no 5º. ano. 



E porquê, perguntam… Porque não há escola melhor que o 
Instituto, porque ali se cresce e dali saem grandes mulheres. 
Hoje, com 17 anos vejo o meu percurso no Instituto quase no fim e 
pior ainda, vejo o Instituto quase no seu fim… Sinto uma profunda 
tristeza com isto tudo mas tenho a certeza que vou sair do Instituto 
uma mulher. 
É isto que o Instituto de Odivelas faz às suas alunas. 
É por isto que não deve fechar. 
 
 

Aluna nº 42/2011 

 
Bem, dizem que o IO vai fechar, e eu não quero! Sabem porquê? 
Porque o IO é a minha 2ª casa onde eu tenho as minhas amigas! E 
agora querem tirar-me isso?  
Nós temos o direito de ter a nossa casa/escola! 
Somos meninas de Odivelas e não meninas de Carnide! 
Gostavam que chegassem a vossa casa e dissessem: “Esta casa 
agora é do banco, pode sair!” 
Não gostavam pois não? 
Agora pensem como é que nós nos estamos a sentir! 
Pensem! 
 
 

Aluna nº 329/2010 

 
"O Instituto de Odivelas não é só uma escola para mim, é... 
O lugar onde fiz amigas maravilhosas, 
não se trata só de salas, carteiras, 
O I.O é, sobretudo, gente, 
gente que trabalha, que estuda, 
que se alegra, se conhece, se estima. 
Esta escola será cada vez melhor 
na medida em que cada uma 
se comporte não só como uma amiga mas também como uma irmã. 
Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, 
é também criar laços de amizade, 
é criar ambiente de camaradagem, 
é conviver, e o Instituto é sem duvida de sombra o melhor sítio para 
o fazer. 
Ora, é lógico... 
numa escola assim é fácil 



estudar, trabalhar, crescer, 
fazer amigas, educar-se. 
E porquê acabar com tudo isto? 
Eu adoro a minha escola e não quero sair de lá. 
 
 

Aluna nº 268/2005 

Entrei no IO, com o objetivo de estudar e desenvolver as minhas 
capacidades num lugar de excelência e com capacidade de me 
transmitir tudo aquilo que me ajudasse a crescer, tanto a nível 
intelectual como pessoal. 

Hoje com quase 8 anos vividos nesta casa, posso afirmar com toda 
a certeza, que foi o melhor lugar onde poderia ter estudado. O IO 
não é uma escola como as outras. O IO é mais do que uma escola, 
é uma casa, que partilho diariamente com uma enorme família. 

Tudo o que ali vivi, tudo o que aprendi, todas as pessoas que 
conheci e laços que criei, permanecerão como tesouros que jamais 
me serão roubados. 

O espírito que ali dentro vivemos, a camaradagem, o simples facto 
que como alunas mais velhas termos o papel de transmitir às mais 
novas aquilo que um dia nos foi transmitido a nós, permite a esta 
casa manter-se rica com os valores e tradições que são intemporais. 
Penso que cada membro desta casa, deixa uma parte sua no 
Instituto, mas que inevitavelmente e felizmente também leva tudo 
aquilo que o Instituto um dia lhe transmitiu! 

Fico desolada, com o facto de alguém, algum dia poder pôr sequer 
a hipótese de fechar esta casa centenária que tanto me deu a mim 
e a milhares de pessoas que por ali passaram! 

Tal como Jeremy Irons afirmou “Todos nós temos nossas máquinas 
do tempo. Algumas nos levam para trás, são chamadas de 
memórias. Outras nos levam para frente, são chamadas sonhos.” 
Ainda tenho o sonho de ver esta casa a continuar a formar cidadãs 
felizes e exemplares! 
 

 

 


