
 

 

 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 
10ª edição do Prémio de Jornalismo na área da Dor 

Reportagem “Os Maestros das Emoções” (SIC) 

distinguida com Prémio de Jornalismo na área da Dor 

 

• Segundo prémio atribuído à jornalista Ana Tulha (Notícias Magazine) e Menções 

Honrosas entregues às jornalistas Joana Ascensão (Expresso) e Mariana Nogueira 

(Visão) 

 

Lisboa, 22 de outubro de 2022 – A reportagem “Os Maestros das Emoções”, da 

jornalista Catarina Marques, da SIC, é o trabalho vencedor da edição de 2022 do 

Prémio de Jornalismo na área da Dor, o prémio anual promovido pela Fundação 

Grünenthal, com o apoio da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor (APED).  

 

Esta reportagem, com enfoque na forma como as emoções positivas têm um papel 

fundamental na resposta à dor e a doenças como o cancro, foi distinguida com o primeiro 

prémio, no valor de dois mil euros.  

 

O segundo prémio, no valor de mil euros, foi entregue à jornalista do Notícias Magazine, 

Ana Tulha, com a peça “Dor Sexual: Não, Não é Normal. Nem Irreversível”. Foram 

ainda atribuídas duas Menções Honrosas, uma à jornalista Joana Ascensão, pela 

reportagem “O Cancro Não Tem Sexo”, publicada no Expresso, e outra à jornalista 

Mariana Nogueira, da Visão, pela reportagem “Viver com Dor”.  

 

Na avaliação dos trabalhos a concurso foi tido em conta critérios como a criatividade, a 

investigação, a relevância e a qualidade das peças jornalísticas. 

 

Os trabalhos foram submetidos à avaliação de um painel de jurados composto pela Dr.ª 

Beatriz Craveiro Lopes, representante da Fundação Grünenthal, pela Dr.ª Nádia 

 



Andrade e a Dr.ª Marta Isidoro, da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor, e 

Leonor Ferreira e Susana Venceslau, do Sindicato dos Jornalistas. 

 

O Prémio de Jornalismo na área da Dor é um prémio promovido anualmente pela 

Fundação Grünenthal, com o apoio da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor 

(APED), e tem como objetivo incentivar e reconhecer o interesse e qualidade dos 

trabalhos jornalísticos na área da Dor. 

 

A cerimónia de entrega do Prémio decorreu no dia 22 de outubro, no âmbito do 8º 

Encontro das Unidades de Dor Nacionais, no Centro de Congressos de Aveiro. 

 

 

 
Sobre a Fundação Grünenthal  
A Fundação Grünenthal é uma entidade sem fins lucrativos que tem por fim primordial a investigação e a 
cultura científica na área das ciências médicas, com particular dedicação ao estudo da dor e respetivo 
tratamento. Para mais informações consulte www.fundacaogrunenthal.pt 
 
Sobre a APED  
A Associação Portuguesa para o Estudo da Dor (APED) tem como objetivos promover o estudo, o ensino 
e a divulgação dos mecanismos fisiopatológicos, meios de prevenção, diagnóstico e terapêutica da dor em 
Portugal, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela International Association for the Study of Pain e 
pela Organização Mundial de Saúde. Para mais informações: www.aped-dor.org   

 
 
 
 
Para outras informações:  
 
ATREVIA Lisboa  
Tel. 21 324 02 27  
Carina Monteiro, cmonteiro@atrevia.com   
Mariana Oliveira, moliveira@atrevia.com  
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