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Na minha Escola há… corredores a perder de vista onde apetece 
“patinar”. Escadarias com descida fácil, vulgo corrimão. Salas de 
aula onde o Professor responde sempre PRESENTE. Mas, na minha 
Escola, também existe Camaradagem… aquela que perdura no 
tempo. Nunca “patinei” nem usei o meio mais rápido para chegar ao 
rés-do-chão. Havia (há) um Regulamento a limitar. Mas uso 
diariamente a Camaradagem. Vivo em pleno o SER AMIGA É SER 
IRMÃ!!! 
 
Corria o ano de 1967. Naquela noite, depois do jantar, como de 
costume, a minha Mãe levantou os pratos, tirou a toalha, desta vez 
olhando-me de soslaio. Com voz grave, o meu Pai mandou-me ficar 
sentada diante dele. Assunto sério. Uns papéis sobre a mesa e 
aquele olhar… Mirando-me por cima dos óculos, começou a ler-me 
os tais papéis: o Regulamento do IO. Da leitura retive: 
A aluna não pode ter consigo mais do que 5$00 (talvez não fossem 
exatamente estas as palavras usadas). 
A aluna não pode deambular pelos corredores… deambular… acho 
que gostei da palavra… 
A aluna não pode cometer fraude, copiando ou ajudando as colegas 
nos pontos. A verdade é que nunca… NUNCA… copiei nem ajudei. 
Ficou-me para a Vida! 
 
No final da leitura ouvi: “se a minha filha acha que não consegue 
cumprir não vai para o Instituto”... Decisão pesada para uma miúda 
tão pequena… O primeiro grande passo da minha vida! Como 
sempre, foi-me dada margem de decisão! 
Alegremente dormi sobre o assunto e, no dia seguinte, dei a 
resposta. Claro que queria a minha “emancipação”! Durante um mês 
“fiz prova” de que era capaz de, em apenas uma hora, levantar-me, 



tomar banho, vestir-me, arrumar o quarto e… fazer as tranças! 
Com alguma tristeza, a minha Mãe aprovou-me! 
No que concerne a sentimentos, não passo nem aceito procuração. 
É que, “pro-coração”… é algo pessoal e intransmissível. E quando 
referimos “algo” é porque somos incapazes de definir… Daí que fale 
apenas por mim... da emoção de respirar no espaço... do cerrar os 
olhos e regressar no tempo!!! 
 
A minha Escola faz 113 anos… eu sou a 113 da Incorporação de 
1967… uma Casa com História e tantas histórias guardadas em cada 
canto, em cada pedra… Para mim, entrar no Instituto é como 
regressar à Casa Paterna. Um chegar de férias, vividas 
intensamente! 
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O Instituto de Odivelas é uma escola, uma casa onde podemos 
aprender imensos valores importantes para a nossa vida. No colégio 
todas passamos por maus e bons momentos, e o que fica guardado 
são as boas gargalhadas que demos e todas as quedas que fomos 
dando mas que não nos tornaram mais fracas apenas mais fortes 
por cada vez que levantamos o corpo do chão e erguemos a cabeça 
para seguir em frente. No colégio aprendemos a ser mulheres de 
verdade e que afinal a vida não é sempre um mar de rosas pois 
muitas vezes existem tempestades complicadas, mas que com o 
tempo passam. A educação que eu recebi nesta instituição vai me 
ser muito útil para toda a vida é pena que muitas meninas não 
possam desfrutar mais desses conhecimentos e experiências. Cada 
vez que dava o grito, vestia a farda ou representava o colégio em 
alguma extracurricular, visita de estudo, cerimónia ou outro lugar, 
eu sentia um orgulho e uma honra enorme por estar ali pois 
ninguém me podia tirar o privilégio de dizer que era uma Menina de 
Odivelas nem me impedir de querer ir Cada Vez Mais Alto. 


