
 
 

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

 

Aluna nº 311/2008 

 
Um dia…entrei numa escola diferente. 14 De setembro de 2009, o 
dia em que tudo começou. Com 10 anos entrei para uma escola 
horrível. Foi uma experiencia difícil, todos os dias desejava voltar 
para o passado, chorava e questionava-me porque e que ali estava. 
Tinha saudades de casa e não conhecia ninguém. Estava no 6.º ano 
e não conseguia compreender porque e que toda a gente há minha 
volta aparentava estar feliz. Esse dia passou, e com esse dia esse 
ano. Tudo mudou, eu mudei, eu cresci, eu aprendi a valorizar tudo 
o que tenho hoje, eu aprendi a lutar para alcançar cada vez mais 
alto; a ajudar quem me rodeia; aprendi que ser amiga é ser irmã, 
aprendi e continuo todos os dias a aprender certos valores como a 
amizade, a camaradagem e a capacidade de lutar. Muitas vezes 
penso o que seria de mim se não tivesse entrado para o IO, até 
poderia ser uma pessoa culta e boa, mas há certos sentimentos que 
quem nunca por lá passou não consegue compreender, não por 
falta de inteligência, mas porque é impossível transmitir de forma 
alguma tudo o que aprendi por ser menina de Odivelas. Hoje 
compreendo porque é que toda a gente há minha volta aparentava 
estar feliz. O IO faz parte de mim e esteja onde estiver, vou ser 
sempre uma menina de Odivelas orgulhosa e com muitas saudades 
de todos os momentos que por cá passei. Quando estou nas aulas e 
olho há minha volta, não vejo colegas, nem amigas…Vejo irmãs que 
vão para sempre fazer parte da minha vida. Simplesmente não 
consigo compreender a vontade de terminar com a que é a casa por 
onde tantas mulheres passaram, que tanto lhes ensinou e que agora 
reside em todos os seus corações. O mundo vai ser um lugar mais 
vazio sem o Instituto de Odivelas, pode parecer um exagero...mas 
acreditem quando vos digo que não é! Entrei no IO uma menina, 



 
 
agora sou uma mera jovem, mas um dia sairei de lá uma grande 
mulher. Estou a dar o meu melhor para conseguir traduzir em 
palavras a maneira como me sinto pelo instituto, mas sei que faze-lo 
é simplesmente impossível. Tenho noção que por muito claro que o 
meu texto esteja, não vai impedir nada. Se uma casa tão boa com 
mais de 100 anos de história não o faz, então é mesmo impossível 
parar com a vontade de a destruir. É triste, muito triste. 
 
Foi difícil?.. Foi, bastante. Valeu a pena? Sim! Sem dúvida. 
 
É com muitas lágrimas que enfrentarei a deprimente realidade que 
me espera. 

 
MENINA DE ODIVELAS HOJE, MENINA DE ODIVELAS SEMPRE  

 

Aluna nº 14/2010 

O Instituto de Odivelas não é uma escola qualquer. É uma escola 
que defende valores que hoje em dia têm faltado na sociedade. 
Uma escola onde somos recebidas com amor e sorrisos calorosos. 
Uma escola onde o respeito se nota em pequenos gestos de grande 
valor (levantamo-nos quando alguém mais velho entra na sala onde 
estamos, deixamos passar as pessoas com mais idade numa porta). 
Uma escola que faz a diferença em Portugal, uma escola onde não 
nos viram as costas quando mais precisamos, já que no Instituto se 
aprendem diversos conceitos, dentro dos quais a interajuda, a 
solidariedade. No fundo, é uma escola onde sonhar com um mundo 
melhor não é proibido. Esta escola é para mim uma segunda casa e, 
por isso, acabar com ela é destruir um sonho pelo qual lutei tanto 
tempo.   


