CURRICULUM
Pe. Dr. Joaquim Samuel Ribeiro Guedes
Nasceu na Freguesia de Arcozelo, Concelho de Vila Nova de Gaia, a 27
de Fevereiro de 1966. Filho de José Ferreira Guedes e de Maria Armandina do
Couto Ribeiro Guedes
Após ter completado o 7º ano de escolaridade fez uma experiência
profissional na Indústria de mobiliário do seu pai e aos dezassete anos resolveu
entrar no Seminário Diocesano Menor do Porto, em Ermesinde. Frequentou o
Seminário Médio de Vilar e o Seminário Maior do Porto, tendo-‐se Licenciado em
Teologia na Universidade Católica e Pós-Graduação em Teologia Pastoral na
mesma Instituição. Fez o seu estágio Pastoral na Paróquia de Espinho.
Ainda como estudante, desde 1988 até 1993, trabalhou na Secretaria Geral
da Diocese do Porto e nos anos de 1990 a 1992 foi nomeado pelo então Bispo do
Porto, D. Júlio Tavares Rebimbas, Notário do Tribunal Eclesiástico para o
processo de Beatificação de D. Sílvia Cardoso.
É ordenado Sacerdote no dia dez de Julho de 1994 e a quinze do mesmo
mês foi nomeado Pároco de Ferreira e Frazão, do Concelho de Paços de Ferreira.
No dia vinte e três de Setembro, do mesmo ano, é nomeado Administrador
Paroquial da Paróquia de Arreigada, do mesmo Concelho. Tomou posse das
Paróquias de Ferreira e Frazão no dia 09 de Outubro de 1994. No dia 28 de Julho
de 1995 foi nomeado Pároco de Arreigada, em acumulação com Ferreira e
Frazão, tendo tomado posse no dia 20 de Agosto de 1995.
No dia seis de Dezembro de 2001 o Sr. D. Armindo Lopes Coelho, Bispo
do Porto, nomeou-‐o Vigário Episcopal para a região Norte da Diocese, cargo que
desempenhou até 2007.
Na Vigararia Episcopal promoveu a unidade do clero e a sua formação, e
desenvolveu uma atividade junto dos párocos e suas comunidades para sentir de
perto as suas preocupações e necessidades. Promoveu, em cada ano, encontros de

formação para o clero da sua região e vários tipos de formação pastoral para os
leigos da mesma região. Foi membro nato dos Conselhos Episcopal, Presbiteral e
Pastoral da Diocese do Porto.
Em 2011, foi nomeado pelo então Bispo do Porto, D. Manuel Clemente,
Vigário da Vigararia de Paços de Ferreira, cargo que ainda desempenha.
Na sua ação pastoral nas comunidades a que preside como pároco,
destaca-‐se a conclusão do pavilhão gimnodesportivo de Frazão, obra que
encontrou em fase de construção, a construção dos três centros paroquiais, um
em cada paróquia, o restauro e remodelação da residência paroquial de Ferreira, o
restauro do Altar-mor, peça barroca, da Capela de S. Tiago, em Ferreira, o
restauro e conservação da casa paroquial de Arreigada e aquisição da casa
paroquial de Frazão e o restaurou as Igrejas Paroquiais de Arreigada e de Frazão.
A par destas obras, tem vindo a reestruturar os espaços litúrgicos das capelas de
Nª Sª da Piedade, em Moinhos, de S. Brás, Frazão e de Nª Sª da Luz em Ferreira,
proporcionando o conforto destes espaços de culto.
Criou o conselho paroquial de pastoral em cada uma das paróquias e
imprimiu um dinamismo pastoral, social, litúrgico e humano a estas três
comunidades paroquiais, promovendo, sistematicamente, a formação nos vários
setores da vida paroquial.
Foi pioneiro na informatização paroquial e é coautor de um programa de
informática para a administração paroquial, programa esse que é oficial da
Diocese do Porto e que se estende a todo o país. Criou um site na Internet das
três paróquias.
É um entusiasta pelas causas sociais. Fundou três Instituições Particulares
de Solidariedade Social que proporcionam várias valências de apoio aos idosos e
crianças, num universo de cerca de 500 utentes e 55 funcionários. Aceitou a
doação de uma quinta de um hectare com vista à construção de um lar para
idosos, cujo projeto está concluído e pronto a avançar na melhor oportunidade.
Criou, recentemente, uma empresa de nome “Engenho dos Paladares”, com a
marca “Paladares Paroquiais”, com vários objetivos sociais: participação na
economia, criação de emprego, sustentabilidade e uma economia de escala. Esta

estrutura empresarial assenta em dois grandes pilares: um catering e uma
produção de queijos, compotas e pastelaria de conservação. Ao lado deste projeto
lançou-se numa produção agropecuária que abastece o referido catering onde são
confecionadas cerca de 1000 refeições diárias. Fez a aquisição de um prédio de
três pisos, junto à Igreja paroquial de Arreigada onde está instalada a empresa
Engenho dos Paladares, Lda.
É membro, há vários anos, do conselho executivo da Rede Social de Paços
de Ferreira, onde tem uma participação bastante ativa.
É reconhecido pela sua criatividade, pela participação na vida da
comunidade local, não só das comunidades que lhe estão confiadas, mas também
em todo o Concelho de Paços de Ferreira, pela sua solicitude, pelo seu
dinamismo e disponibilidade e pela preocupação na promoção de todos os que
encontra no seu ministério sacerdotal.
No dia 6 de Novembro de 2014, a Camara Municipal de Paços de Ferreira,
atribuiu-lhe a medalha Municipal de Honra, Grau Ouro, pelos relevantes e
excecionais serviços prestados ao Concelho, de que ressoltou maior benefício
coletivo.

