
Brevíssima nota histórica sobre o Instituto de Odivelas 
 
Memória  
 
O Instituto de Odivelas - Infante D. Afonso foi fundado a 14 de janeiro de 1900 
pelo Infante D. Afonso Henriques (1865 - 1920), Duque do Porto, Condestável do 
Reino e irmão do Rei D. Carlos (1863 - 1908). O Instituto de Odivelas está, desde 
1902, sediado no Mosteiro de S. Dinis e S. Bernardo de Odivelas, tendo este sido 
fundado pelo Rei D. Dinis em 1295 e doado às freiras “bernardas” da ordem de 
Cister. Em 1910 foi classificado como Monumento Nacional.  
 

 
Infante D. Afonso  

 
O Instituto de Odivelas há mais de 100 anos  que cuida e conserva 
primorosamente tal monumento de traça original gótica com mais de 700 anos 
de história e morada eterna do rei D. Dinis. As alunas  estudam nele, brincam 
nele e respeitam-no.  
 

 



 

 
 

Alunas no claustro Principal atualidade e nos Anos 40  
 

A preservação do património natural, arquitetónico e artístico implica avultadas 
despesas e continuadas em prol da identidade histórica nacional. O Instituto de 
Odivelas é uma espécie de “2 em 1”: o Mosteiro de Odivelas e o Instituto de 
Odivelas - Infante D. Afonso. As suas histórias entrelaçam-se: na cabeceira gótica 
que sobreviveu ao terramoto de 1755 existe o túmulo do rei D. Dinis e a escultura 
de alabastro de Nossa Senhora da Conceição oferecida, em 1900, pela Rainha D. 
Maria Pia às primeiras alunas. Os claustros Principal e da Moura, as olaias, as 
glicínias, os jacarandás, a árvore “Avó”, os azulejos dos séculos XVII e XVIII, a 
cantaria gótica, manuelina e barroca e o “teto bonito” seiscentista em madeira 
policromada do refeitório das freiras há muito que vivem na presença das 
“Meninas de Odivelas”. 
 

Mais de 114 anos de história 

A 9 de março de 1899, o Rei D. Carlos aprovou o Estatuto do Instituto Infante D. 

Afonso. Eis um excerto do seu Artigo 2º: 

“Sob a protecção de Suas Magestades e Altezas é criado um colégio 
para instrução e educação de filhas (…) de oficiais combatentes e não 
combatentes da armada e dos exercitos do reyno e do ultramar, com 
a finalidade, (…) de dar as alunas a necessaria educação moral e 
religiosa, uma instrução geral e, alem disso, a instrução profissional 



que possa, de futuro, criar-lhes os precisos meios de subsistência.” 
(Ordem do Exército n.º 2 – 9 de março de 1899) 
 
 

No dia 14 de janeiro de 1900 nasceu o Instituto Infante D. Afonso. O Conselheiro 
e General Luiz Augusto Pimentel Pinto foi o seu primeiro Diretor, (14 de janeiro 
de 1900 - 14 de outubro de 1911), e Albertina Lopes de Assis Gonçalves foi a Aluna 
Nº 1.  
 

   
 
Aluna N.º 1 no início do século XX e nos anos 50 a entregar um prémio a uma 
aluna do Instituto de Odivelas 
 

 
General Luiz Augusto Pimentel Pinto 



Ao longo dos tempos, mercê de diversas conjunturas políticas e socioeconómicas 
e, consequentemente, de variadas conceções ideológicas e educativas, o Instituto 
de Odivelas conheceu outras designações. Após a implantação da República 
foram atribuídos dois nomes: a 6 de novembro de 1910 passou a chamar-se 
INSTITUTO TORRE E ESPADA e por diploma de 25 de maio de 1911 foi criada a 
“Obra tutelar e social do Exército de Terra e Mar” com a designação: INSTITUTO 
FEMININO DE EDUCAÇÃO E TRABALHO. No Decreto-Lei n.º 32615, de 31 de 
dezembro de 1942 foram aprovados os atuais Estatutos e a nova designação: 
INSTITUTO DE ODIVELAS. O Despacho CEME de 22 de abril de 1988 
determinou: “Aprovo que o Instituto de Odivelas passe a usar a designação de 
INSTITUTO DE ODIVELAS (Infante D. Afonso) ”. 
 
 

 
 

1934/1935 

 
 
Com mais de um século, a história do Instituto de Odivelas – Infante D. Afonso é 
rica e notável nos seus protagonistas, na adoção de inovadores planos de estudos, 
na criação e na implementação de uma educação e de um ensino únicos em 
Portugal. É uma escola que valoriza a qualidade, o rigor e a exigência, sempre 
a acompanhar a sociedade do seu tempo e que tem como lema DVC IN ALTVM – 
Cada vez mais alto. Prevaleceu, enquanto instituição sólida, de referência e de 
valores. A I República olhou mais alto e mais longe que as meras questões 
ideológicas ou os crónicos problemas económicos e financeiros, e viu mais perto 
quanto à pertinência de uma escola como o então Instituto Feminino de 
Educação e Trabalho continuar a educar e formar, de forma inovadora e integral, 



futuras mulheres que não se circunscreviam  exclusivamente ao domus ou ao 
pater familias. Note-se que o Instituto Infante D. Afonso, na sua primeira 
designação, foi fundado sob o alto patrocínio da Casa Real: o rei D. Carlos, a 
rainha D. Amélia, a rainha D. Maria Pia e o Infante D. Afonso. Enfim, o Instituto 
de Odivelas sobreviveu ao Estado Novo e ao PREC… 
 

 
 

Basquetebol - Anos 20 
 

 
 

Aula de Química – Anos 30 
 

 



A 10 de fevereiro de 1982, o Instituto de Odivelas foi feito membro honorário da 
Ordem Militar de Santiago e Espada e a 14 de dezembro de 1999 tornou-se 
membro honorário da Ordem Militar de Avis. 

 

Esperança 

As Meninas de Odivelas, deste século, e do século passado, criaram laços entre si e 
em todo o Portugal. Os laços verdes da esperança e a cruz de Avis, o símbolo 
escolhido pela Rainha D. Maria Pia e que as alunas ostentam orgulhosamente o 
uniforme de saída. 

 

Aluna nº 7 – início do século XX e alunas atuais 

A origem das alunas, antigas e atuais sempre se pautou pela diversidade: órfãs e 
não órfãs, filhas de militares e filhas de civis, internas e externas, provenientes de 
todo o país, dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e de 
estratos socioeconómicos variados. As alunas do Instituto de Odivelas são 
medalhadas e premiadas pelo seu mérito, trabalho e esforço. Ingressam nas 
universidades e na vida ativa e têm-se tornado cidadãs reconhecidas pela sua 
organização e pela sua competência profissional, pelo seu método e espírito de 
equipa, pelas suas qualidades científicas, técnicas e humanas. 
 

         
 

Alunas de medalha de ouro do 11.º ano e do 12.º ano do Instituto de 
Odivelas em 2013/2014 



  
O Presidente da República Portuguesa afirmou por ocasião do 110.º do Aniversário 
do Instituto de Odivelas, a 14 de janeiro de 2010: 
 
 “O (...) Instituto de Odivelas é uma instituição de elevada credibilidade, que 
interessa a Portugal acarinhar e incentivar, e da qual têm saído mulheres que têm 
prestado relevantes serviços ao País nas diversas áreas da cultura, das artes e das 
ciências, fazendo votos para que continue a preservar e honrar a sua história, as 
suas tradições e os seus princípios.” 
(Página Oficial da Presidência da República Portuguesa). 
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