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Memórias 

1  
Ei-los que voltam...   
 
«Quiseram as Excelentíssimas Autoridades dar público testemunho de apreço ao meu trabalho, concedendo-me 
uma comenda que, muito comovida agradeço. Mas a amável e ilustre presença de Vossa Excelência seria já para 
mim muito alta recompensa, se houvesse de esperá-la por aquilo que foi o comprimento de um dever e a aceitação 
da vontade de Deus.  
A todos, pois, muito obrigada.  
Sete anos de professora, seis de vice-reitora na secção e 32 de reitoria, somam 45 anos que a grande Graça de 
Deus me permitiu dar, neste liceu, à causa da educação e aos serviços do meu país.  
E digo grande Graça de Deus, porque ele me concedeu muitos anos de vida, de saúde e coragem e ambientes 
familiar e liceal que muito contribuíram para a obra realizada.»  
 
In «Liceu de Carolina Michaelis. Homenagem à reitora Dr.ª D. Maria Eulália Balacó». Labor, nº 295, Outubro, 1971.  
 
2  
Recordando os mestres...   
Pelo dialogo   
 
" Tenho lastimado sempre que à oportunidade se oferece a letargia circumprofissional do magistério,que não serve 
os interesses nem do ensino nem do país.  
Sem um encontro assíduos de autoridades escolares e de professores, e destes entre si, para se debaterem os 
problemas surgidos no decurso da acção docente, privam-se aquelas de preciosos elementos de informação e 
comprometem-se intenções suas que se ficam no papel.  
Em 1948 realizou-se o I Congresso do Ensino Técnico, organizado pelo Conselho de Inspecção daquele ramo de 
ensino. Mais tarde, realizaram-se o I Colóquio Nacional de Psicopedagogia (1961) e o I Congresso do Ensino 
Particular, este da iniciativa e organização do Grémio dos Proprietários dos Estabelecimentos do Ensino Particular 
(1965).  
Cabe perguntar quando se promoverá o VI Congresso do Ensino Liceal; os cinco primeiros, da iniciativa da então 
existente Federação das Associações dos Liceus Portugueses, realizaram-se em Aveiro, Viseu, Braga, Évora e 
Coimbra de 

1927 a 1931."  
 
Rui Grácio in "Caderno o professor", nº 3, Dezembro,1970.  
 
NOTA:  
A dúvida de Rui Grácio viria a ter resposta meses depois com a realização do VI Congresso no mês de Abril, na cidade de Aveiro. 

Costa Carvalho 


