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 Nasceu em Lisboa a 22 de julho de 1850, filho de Joaquim Rodrigues Guedes, major do 
exército, natural de Lamego e de D. Maria Adelaide Guedes, natural de Abrantes (S. João 
Batista). Casou em Abrantes (S. Vicente), com Esperança da Silva Guedes, em 1873, de quem 
teve descendência e faleceu em Abrantes, em 23 de dezembro de 1933. 
 

Formação académica 
 

 Fez os cursos preparatórios no Colégio Militar, como aluno externo e depois na Escola 
Politécnica de Lisboa.  

 
 Formou-se em Medicina em 27 de julho 1872, sendo aprovado plenamente com louvor.  

Dr. Ramiro Guedes 
(1850-1933) 
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Atividade profissional 
 

 Exerceu clínica, como médico municipal em Alter do Chão, Mação e Abrantes e da 4.ª Secção 
da Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses.  

 
 Dedicou-se também a trabalhos laboratoriais, análise química e bacteriológica. 1 

 
 
 
Atividade política 
 

 Foi um dos organizadores do partido republicano no concelho de Abrantes e foi candidato do 
partido pelo antigo círculo 86 (Abrantes, Constância, Sardoal, Mação) e depois do círculo 18 
(Santarém).  
 

 Durante muitos anos presidiu à comissão municipal republicana de Abrantes e depois de um 
triénio fez parte da comissão distrital republicana de Santarém.  

 
 Durante um ano foi o presidente da assembleia-geral do Centro Republicano Cândido dos 

Reis, de Abrantes e tomou parte em alguns comícios e outras reuniões políticas no círculo de 
Santarém. 
 

 Foi deputado às Constituintes, eleito pelo círculo 33 (Tomar) com cerca de 9000 votos e 
depois senador. 
 

Ramiro Guedes é Republicano desde os bancos da escola sem nunca ter 
transigido com os partidos monárquicos. Partidário filiado desde a 
constituição do partido republicano português fez parte da antiga Câmara 
Constituinte e da comissão consultiva do partido e tomou parte em quase todos 
os congressos. (As Constituintes…)  
 
“E curiosamente o dissidente eleito; João Damas bem como António Maria 
Baptista alinhariam com o afonsismo e o abrantino Ramiro Guedes, conotado 
com a ortodoxia, faria um longo percurso para a Direita, unionista primeiro, 
sidonista depois, etc.” (A oposição abrantina…) 

 
 
Cargos públicos 

 
 Primeiro Governador Civil de Santarém nomeado após a proclamação da República 

(05/10/1910-22/03/1911), tendo desempenhado idêntico cargo durante o Governo de Sidónio 
Pais (16/03/1918-22/12/1918). 
 

 Nomeado, em abril de 1911, vogal suplente do Conselho Superior de Administração 
Financeira do Estado e a 17 de julho de 1911, Provedor Geral da Assistência Pública de 
Lisboa, cargos de que nunca tomou posse 
 

 Presidente da assembleia-geral da Sociedade João de Deus, de Abrantes. 
 

 
 

                                                 
1 Laboratório do Dr. Ramiro Guedes in http://porabrantes.blogs.sapo.pt/laboratorio-do-dr-ramiro-guedes-
2680037 http://0.fotos.web.sapo.io/i/oe208a33d/19190722_qDmmL.jpeg [acedido em 04-10-2017] 
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Agremiações científicas 
 

 Sócio correspondente da Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa e sócio da Associação de 
Médicos da mesma cidade.  
 

 Aprovado como sócio efetivo da Sociedade Química Portuguesa em sessão de 26 de abril de 
1912. 
 

 
Publicações 
 

 Escreveu a tese inaugural do curso de medicina Pathogenia eclampsia puerperal com 
tratamento pelo brometo de potássio (1872) e vários artigos sobre assuntos médicos no 
Correio Médico, de Lisboa e referências em revistas da especialidade, no estrangeiro.  

 
Homenagens 
 
A Câmara Municipal de Abrantes homenageou-o em 1986, renomeando antiga Praça da Palha de 
Cima, Largo Dr. Ramiro Guedes.  
 
 
 
 
Leonor Lopes, 6 de outubro 2017 
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