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Atribuição da Medalha de Honra Municipal 
AMÉRICO JOSÉ CANEDO 

MARGARIDA FIGUEIREDO PIAS CANEDO 
 

É tarefa difícil traduzir em palavras a grandeza de pessoas que, ao longo de décadas, marcaram de 
forma indelével a comunidade barrosã e transmitir, em nome de todo o coletivo que é o município, 
uma mensagem cujo conteúdo minimamente faça jus a tão distintas personalidades e que tente 
aquilatar tão significativas trajetórias de vida. 

Mesmo reconhecendo que nesta proposta não serei capaz de esgotar os méritos do Dr. Américo e 
da Dr.ª Margarida Canedo, gostaria de exaltar alguns aspetos que entendo ilustrarem os seus 
percursos profissionais e pessoais, em particular a sua formação e os contributos que deram para o 
engrandecimento da nossa Terra e das nossas Gentes. 

 
Américo José Canedo 
 
Nasceu em 09 de março de 1922, na freguesia e concelho de Montalegre. 
Fez a instrução primária na escola primária de Montalegre onde foi dos melhores alunos, a que se 

seguiu o secundário no Liceu de Chaves, sendo considerado brilhante.  Licenciou-se em Medicina e 
Cirurgia pela Universidade de Lisboa com 16 valores em 13.07.1946, tendo sido referenciado como 
aluno distinto. Como corolário do seu desempenho, o professor Pulido Valente convidou-o para seu 
assistente na docência universitária e exercício de medicina nos Hospitais Civis de Lisboa. 

O apego às origens, às suas gentes e às terras de Barroso fez com regressasse a Montalegre onde 
exerceu medicina de João Semana feita à luz da vela, calcorreando a pé ou a cavalo entre veredas e 
montes, por vezes com neve até aos joelhos, as aldeias do concelho enquanto clínico geral em 
profissão liberal e também no seu consultório privado, a partir de 1947. Refira-se como curiosidade 
que o seu padrinho, como prémio de fim curso, lhe ofereceu um cavalo chamado “Boneco” a quem foi 
ensinada a arte de “passo travado” que custou naquela altura 9 contos de reis e que era tido como 
dos mais elegantes das redondezas!... Entre 1948 e 1953, colaborou na Clínica do Dr. Augusto 
Fernandes em Chaves, onde exerceu treino cirúrgico na especialidade tida como referência desta 
instituição e que se viu obrigado a deixar por ter sido indigitado médico na Junta de Colonização 
Interna. 

Casou em 1953, fixando residência na unidade de gestão centralizada em Criande (Aldeia Nova) de 
1953 a 1961, e acumulou o exercício da medicina com a docência no Externato Liceal de Montalegre 
(1954-1972), que fundou com a esposa e diretora pedagógica, Drª Margarida Pias. Mais tarde, 
lecionou na escola secundária a disciplina de Saúde. 

Foi Delegado e Subdelegado de Saúde ao longo de 25 anos, até à reforma, e médico de medicina 
legal, apoiando o Tribunal Judicial da vila. Exerceu durante 10 anos a atividade de Medicina no 
Trabalho nas Minas da Borralha, onde se deslocava em visitas regulares, e médico do Centro de Saúde 
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de Montalegre e nos polos de Venda Nova e Ferral. Entre 1975 e até 1983, foi médico dos serviços de 
Urgência do Hospital de Chaves. 

Para além das atividades referidas, o Dr. Américo Canedo desenvolveu outros interesses de âmbito 
cultural enquanto exímio contador de histórias, dando várias conferências nomeadamente nas 
comemorações do foral de Montalegre com o tema “Perfil Psicológico do Barrosão”, em 1974, e, na 
sede do Centro Desportivo de Montalegre, com o tema: “Cancro - doença do século”. 

Pertenceu à Comissão de Honra de homenagem a Miguel Torga, em Sabrosa, terra natal do escritor. 
Era também um excelente desenhador como o demonstra o desenho a carvão do castelo de 

Montalegre, que esteve exposto durante muitos anos na parede do café Terra Fria, os cartazes a 
anunciar os espetáculos do colégio e várias caricaturas e cartoon.  

Faleceu em 28 de janeiro de 2002. 
 
Margarida Figueiredo Pias Canedo 
 
Margarida Figueiredo Pias Canedo nasceu em 18 de junho de 1930 na freguesia da Sé, concelho de 

Bragança, onde fez a instrução primária.  
Com a transferência do seu pai para a India, enquanto capitão e dirigente militar, a família viu-se 

obrigada a mudar-se para o Porto, onde a jovem Margarida frequentou o Liceu Nacional Carolina 
Michaelis, que concluiu, em 1948, com distinção e a média notável de 16 valores.  

Nesse mesmo ano, iniciou a trajetória académica na Faculdade de Ciências da Universidade do 
Porto, onde concluiu o curso de biologia, tendo sido considerada a melhor aluna do ano em toda a 
academia, pelo que recebeu vários prémios, nomeadamente do Rotary Club do Porto. Em 
consequência, exerceu a docência universitária, como assistente, após o que foi colocada no Liceu 
Nacional de Vila Real. 

Casou em 1953 com o médico Américo José Canedo e veio residir para Montalegre onde, em 
conjunto com o seu marido, construiu o edifício do Externato Liceal de Montalegre que obteve 
autorização de funcionamento, sob sua direção pedagógica, desde 1960 a 1975. 

A partir desta data, lecionou no Ciclo Preparatório e no ensino secundário até à sua aposentação. 
Percorreu uma longa e brilhante carreira como professora e é apontada, já nessa altura longínqua, 

como modelo na realização de atividades pedagógicas complementares no assim denominado 
“Colégio” com a criação inovadora das “Salas de estudo”, visitas a vários locais de interesse ou a 
dinamização de festas, levada a cabo pelos alunos, enquanto manifestações claras de promoção 
cultural, e que envolviam poesia, teatro e dança.  

A determinação, a necessidade de cumprir abnegadamente a missão de educar nas demais 
vertentes constituiu-se como um dos traços indeléveis de uma pessoa que, desde cedo, se preocupou 
com uma educação abrangente, que encarasse o indivíduo no seu todo - uma Educação para os 
Valores. 

Assim, marcou muitas gerações de jovens que, quer no Colégio, quer nos estabelecimentos de 
ensino por onde passou, fizeram as suas aprendizagens e cresceram enquanto cidadãos, dotados não 
apenas do conhecimento inerente à instituição escolar, mas também enformados pelo espírito 
humanista que sempre acompanhou a firme vontade da Senhora Doutora. Na verdade, a formação 
integral do aluno terá sido, porventura, uma das suas mais constantes preocupações, preparando-o 
para ser Pessoa. Nas mais diversas situações, a sua postura, o seu olhar atento, a sua oportuna 
intervenção, sinalaram centenas de jovens – hoje adultos – com uma consciência humana e cívica 
inestimáveis.  
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Mas a sua personalidade ultrapassa em muito a sua atividade enquanto educadora e pedagoga. 
Teve uma vida preenchida e durante a qual sobressaiu o talento que emprestou a diversos papéis e a 

sua capacidade de agregar e mobilizar o melhor para projetos coletivos com o desenvolvimento de 
diversas atividades artísticas como folclore, teatro, orfeão, intervenção cívica e museológica, tendo 
até participado em programas de rádio, no Porto, dada a sua voz cristalina. 

Pugnou sempre pelo progresso e justiça social, consciente do seu lugar no mundo e da importância 
da sua situação socioeconómica, pelo que implementou a concessão de descontos nas mensalidades a 
alunos carenciados, bem como organizou cabazes e berços para dar a mães com dificuldades. Com o 
produto das aulas de lavores, angariava fundos para doar a famílias com necessidades económicas. 

Inteligência, sabedoria, serenidade na sua profunda sensibilidade, elegância no trato, grandeza de 
alma, serviu com o seu saber e mestria a nobre missão de educar e formar os jovens na ciência e na 
virtude do bem. 

Faleceu em 4 de março de 2022. 
 
Figuras incontornáveis na história educacional, cultural e social do concelho de Montalegre, ficaram 

na memória de um sem número de famílias que reconhecem e reconhecerão o grande tributo à 
comunidade pelo que são dignos de ser distinguidos com a Medalha de Honra do Município que, a 
título póstumo, proponho lhes seja atribuída. 
 

 
Nota: Esta proposta foi presente a reunião do executivo municipal no dia 26/05/2022 tendo sido 

aprovada por unanimidade. 
 
 

 
 

 
Montalegre, 23 maio 2022 

 

 
O Presidente da Câmara     

Manuel Orlando Fernandes Alves 


