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Horizontais:

1. Há 30 anos que por 
uma história, por uma 
notícia, vai ao fim da 
rua, vai ao fim do 
mundo.

3. Hora a hora, são 
dadas pelos noticiários 
da TSF (com acento).

6. Jorge (...), relatador 
que celebrizou 
expressões como “ripa 

na rapaqueca”, uma 
das vozes mais 
conhecidas de sempre 
da TSF.

8. Governo (...), 
programa moderado 
por Carlos Vaz 
Marques, com Ricardo 
Araújo Pereira, Pedro 
Mexia e João Miguel 
Tavares - Eles querem, 
podem, mas não 
mandam!

9. A (...), restaurante 
mesmo ao lado da 
rádio TSF, onde 
aconteceram os Serões 
Inquietos, com Pedro 
Pinheiro e Fernando 
Alves.

11. Na TSF, em 30 
anos tudo mudou, 
menos "o (…) e a 
credibilidade".

12. Programa de rádio 

guardado em formato 
digital, que se pode 
descarregar da internet 
e reproduzir num 
computador ou num 
leitor portátil.

14. TSF Open (...), 
podcast mensal sobre 
comédia e de comédia, 
com Hugo Neutel e 
Alexandrina 
Guerreiro.

16. Emídio (...), 



fundador, criador e 
primeiro diretor da 
TSF.

19. (...)-Leste, desde a 
sua fundação, a TSF 
decidiu dar um grande 
destaque informativo à 
situação deste 
território, tendo 
acompanhado todas as 
fases do processo que 
conduziu à sua 
independência.

20. (...) Jogado, o 
futebol que se joga 
dentro das quatro 
linhas, com Luís 
Freitas Lobo, João 
Rosado e Mário 
Fernando.

22. Tubo de (...), um 
dos programas de 
humor mais épicos da 
rádio portuguesa, com 
Bruno Nogueira e 
João Quadros; 
sonoplastia de 
Alexandrina Guerreiro 
e Catarina Coimbra.

23. Torres de (...), 
onde se encontram as 
novas instalações da 
TSF.

24. João Ricardo (...), 
é o principal relatador 
da TSF, conhecido 
pelas músicas que 
canta durante um 
relato de futebol.

25. Incêndio do (...), 
reportagem da TSF 
que recebeu o 
primeiro Prémio 
Gazeta Reportagem de 
Rádio da história da 
estação, um prémio 
atribuído pelo Clube 
de Jornalistas.

26. Não há dinheiro… 

mas há (...), programa 
de humor da TSF com 
Ana Bola e Eduardo 
Madeira (com 
cedilha).

27. Última (...), as 
notícias mais recentes 
em destaque.

Verticais:

2. (...) TSF, o espaço 
onde os ouvintes 
podem dar a sua 
opinião, conduzido 
diariamente por 
Manuel Acácio (com 
acento).

4. Processo de 
transmitir o som ou a 
palavra à distância.

5. (...) TSF/DN, passa 
ao domingo, com tudo 
o que há que 
perguntar, para ouvir 
na TSF e ler nas 
páginas do Diário de 
Notícias.

7. (...), terminada a 
manhã, Fernando 
Alves destaca os 
nomes, cores, vozes, 
imagens e canções que 
importa reter.

8. Efeitos sonoros 
empregados no 
cinema, rádio e 
televisão.

10. (...) TSF, 

quinzenalmente, às 

quartas-feiras, depois 

das 19h00, "Vamos ao 

fim da rua, vamos ao 

fim do mundo".

11. Pessoa que se 
ocupa da organização 
e da execução de 

programas 
radiofónicos, locutor 
da rádio.

13. Do outro lado dele 
há rostos que dão voz 
à rádio.

15. (...) Central, sem 
medo das palavras, 
Pedro Adão e Silva e 
Pedro Marques Lopes 
fazem a análise 
semanal da política e 
dos políticos.

17. (...) Grátis, debate 
político semanal entre 
Carlos César (PS) e 
Luís Montenegro 
(PSD) (com cedilha).

18. Sentimento que 

junta amor, 

entusiasmo e emoção 

(com til).

20. Histórias da (...), 
contadas por Canêdo 
Berenguel, para ouvir 
na TSF (com cedilha).

21. O (...) do Sítio, 
num mundo em 
turbulência, um olhar 
global e especializado 
para as histórias e 
protagonistas que 
marcam o nosso 
tempo, com Ricardo 
Alexandre e José 
Cutileiro.


