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Prémio APIFARMA/ Clube de Jornalistas 

Cerimónia de Entrega dos Prémios 

“Jornalismo em Saúde” 

DATA Terça-feira, 30 de Maio 

HORA 18h00 

LOCAL Palácio Foz, Lisboa 
 

O Clube de Jornalistas e a APIFARMA – Associação Portuguesa da Indústria 

Farmacêutica entregam os Prémios “Jornalismo em Saúde” no dia 30 de Maio, às 

18h00, no Palácio Foz, Lisboa (Praça dos Restauradores). 

Os vencedores da 1.ª edição do “Prémio APIFARMA/ Clube de Jornalistas” foram 

anunciados a 7 de Abril, Dia Mundial de Saúde. 

 Catarina Gomes, jornalista do Público, venceu na categoria Imprensa, com 

o trabalho “Catarina saiu de um mês em que praticamente não estava viva”. 

 Arlinda Brandão, jornalista da Antena 1, venceu na categoria Rádio, com o 

trabalho “Diabetes, ameaça silenciosa”. 

 Isabel Moiçó, jornalista da TVI, venceu na categoria Televisão, com o 

trabalho “Um pedaço de ti”, com imagem de Paula Fernandes e edição de 

imagem de João P. Pereira. 

 Marlene Carriço, jornalista do Observador, venceu na categoria Jornalismo 

Digital, com o trabalho “Temos médicos a menos ou a mais?” 

 

O Grande Prémio Apifarma/ Clube de Jornalistas, eleito pelo júri entre os 

vencedores das quatro categorias referenciadas, foi atribuído a Isabel Moiçó, 

jornalista da TVI, que nos termos do regulamento, acumula esta distinção com o 

prémio de Televisão. 
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O Júri atribui Menções Honrosas a Vânia Maia, jornalista da Visão, pelo trabalho 

“Zona Wi-fi: Perigo”, a Filipa Simas, jornalista da RTP, pelo trabalho “(Des)Ligados” 

e a Ana Carrilho, jornalista da Rádio Renascença, pelo trabalho “Alzheimer: Uma 

doença esquecida pela Europa”. 

 

Sobre o “Prémio APIFARMA/ Clube de Jornalistas – Jornalismo em Saúde” 

O “Prémio Jornalismo em Saúde” é uma organização do Clube de Jornalistas, 

promovido com o apoio da APIFARMA – Associação Portuguesa da Indústria 

Farmacêutica. 

A iniciativa pretende contribuir para promover a qualidade e a profusão do trabalho 

jornalístico dedicado à Saúde com enfoque em aspectos relevantes do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS), na inovação em Saúde e no desenvolvimento económico 

e social na área da Saúde. 

O prémio distingue trabalhos jornalísticos publicados ou difundidos nos órgãos de 

comunicação social portugueses na área da Saúde, realizados por profissionais da 

comunicação social, em quatro categorias: Imprensa, Rádio, Televisão e Digital. 

 

Lisboa, 25 de Maio de 2017 

 

Para informações adicionais, por favor, contactar: 

Pedro Pires César 

Consultor de Comunicação 

 

 
 

First Five Consulting 

Avenida da Liberdade, 230, 3.º 

1250-148 Lisboa 

 


