
 

 

 

João Gomes-Pedro 

Professor catedrático jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e ex-diretor do 
Departamento da Criança e da Família do Hospital de Santa Maria. Personalidade marcante da 
Faculdade de Medicina e do Hospital de Santa Maria, a sua influência no desenvolvimento de novos 
horizontes para a pediatria é reconhecida nacional a internacionalmente. 
Com uma extensa ação académica e científica, produziu numerosos trabalhos científicos, mais de 500, 
comunicações nacionais e internacionais, que ultrapassaram o milhar e teve mais de 50 contribuições em 
capítulos e livros. Organizou, também, Reuniões Científicas e Congressos que foram marcantes em 
Lisboa e no país. João Gomes-Pedro assumiu, assim, para além da Pediatria Clínica e Académica, uma 
causa – a da Criança, na defesa das condições e necessidades indispensáveis ao seu bem-estar e 
desenvolvimento. 
Na Faculdade de Medicina, pugnou pela modernidade e pela inovação pedagógica, tendo iniciado uma 
experiência Pedagógica de Introdução à Medicina, para os estudantes do 1o ano, que motivou 
colaborações diversificadas e empenhadas. A sua luta por um ensino menos patológico e mais 
empenhado no conhecimento global do indivíduo na sociedade onde se insere foram amplamente 
reconhecidas. A sua ação pedagógica foi, ainda, para além da Faculdade de Medicina estendendo-a, 
sempre com a mesma visão, a outras Faculdades - como a Faculdade de Letras e de Psicologia da 
Universidade de Lisboa. Foi Professor trainer da NBAS ( Universidade de Harvard), Senior Pediatric 
Schoolar (Children’s Hospital – Boston) e Professor NCAST - Universidade de Washington, Seattle -USA. 
Mobilizou Educadores e Professores de todos os ciclos de ensino, ensinou em Escolas e contribuiu para a 
formação de profissionais diversificados, com o objetivo comum de defesa da cidadania da Criança e do 
seu direito ao Desenvolvimento e à Felicidade. 
Médico, pediatra, pedagogo, cientista e organizador, toda a sua atividade está impregnada de 
caraterísticas profundamente humanas. O seu trabalho na Ciência, a sua atividade como Professor e o 
compromisso com que tem participado na discussão dos problemas nacionais, em particular os que se 
relacionam com a infância, concederam-lhe um lugar único na sociedade portuguesa. Fruto do seu 
trabalho e mestria, recebeu diversos Louvores, Prémios e Condecorações, onde se destaca ter sido 
agraciado pelo Presidente da República Portuguesa como Grande-Oficial da Ordem do Infante D. 
Henrique e Grande-Oficial da Ordem de Mérito pela sua prestação de serviços relevantes a Portugal. 
Em 2010, institui, com Berry Brazelton, a Fundação Gomes Pedro para as Ciências do Bebé e da Família, 
que já formou centenas de profissionais de saúde, educação e da área social, viabilizando a missão 
partilhada de defesa e compromisso na construção de uma Cultura da Criança. * 
(Texto baseado nas Alocuções na sua Jubilação e no seu Curriculum Vitae, disponível em 
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