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

 

Aluna nº 28/2010  

Eu sou aluna do Instituto de Odivelas, e estou no IO desde o quinto 
ano. Ando no IO e tenho orgulho nisso pois é uma escola com 113 
anos de existência, é uma escola de valores e com valores, é uma 
escola onde aprendemos o valor de tudo o que esta a nossa volta, é 
uma escola que não deve acabar. Por isso continuem a insistir com 
o Ministro da Defesa pois foi ele que fez esta confusão toda.  
Eu quero continuar em minha casa, eu quero ficar no IO. 
VAMOS LUTAR! 
 

Aluna nº 269/2005 

Por vezes dou por mim a olhar para trás e a refletir sobre o facto de 
ter estudado no Instituto, e como seria eu se isso não tivesse 
acontecido. No fundo sei que inevitavelmente seria uma pessoa bem 
diferente! 
Entrei para lá ainda criança, por decisão dos meus pais, para dizer a 
verdade na altura não foi uma decisão que me agradasse assim 
muito. Quando somos pequenas temos um olhar diferente sobre as 
coisas, e o facto de ser um colégio tão diferente do vulgar , ser 
apenas de raparigas, ser num mosteiro, que parecia tão grande e 
assustador na altura, tudo me parecia estranho. Hoje passados oito 
anos percebo que essa diferença é que faz o Instituto ser o que é, é 
essa diferença que o enriquece! O IO, ao contrário do que pensava 
na altura, e ao contrário do que muitas pessoas pensam porque não 
conhecem, é um lugar maravilhoso, que hoje me atrevo a chamar 
de casa. Casa porque é um lugar onde me sinto bem, um espaço 
acolhedor, essencialmente porque partilho esta morada com uma 
enorme família que amo e que todos os dias me faz feliz, desde 
colegas, a professores, monitoras...todas as pessoas que permitem 
o bom funcionamento do IO. Adorava que todas as pessoas 
pudessem experienciar uma vez na vida o que é ser uma menina de 
Odivelas! Afirmo sem vergonha que já sinto saudades, e que é com 



melancolia que vejo os dias correrem e cada vez mais se aproximar 
o momento de dizer adeus a esta casa que me acolheu e viu 
crescer, visto que já estou no 12ºano.! Hoje digo feliz que levo 
comigo os valores essenciais que diariamente me foram transmitidos 
durante este percurso de oito anos, como a camaradagem, 
lealdade, verdade... Valores que parecem sumir-se cada vez mais na 
sociedade de hoje! 

Fui, sou e sempre serei uma MENINA DE ODIVELAS! OBRIGADA 
POR TUDO INSTITUTO! 

Espero que a hipótese de fechar esta casa não seja concretizada, 
porque aí estimados políticos, podem ter a certeza que será uma 
enorme perda! "A mais lamentável de todas as perdas é a perda do 
tempo.", será queestes 113 anos são para esquecer? Fica a 
questão! 

Aluna nº 410/2012 

Para mim o IO não é só uma escola, é também uma família, e todas 
aprendemos umas com as outras. Os professores para nós são pais 
que nos ajudam a orientar no ensino e querem o melhor para nós. 
Entrei para uma escola que é só para meninas...  


