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Editorial
Estás preparad@ para o que aí vem? 
A Mais Superior de julho/agosto já chegou, 
por isso faz as malas e aventura-te a 
conhecer outros países de mochila às 
costas e em linhas de ferro. Vamos contar-
-te tudinho sobre o Interrail, esta que pode 
ser a experiência da tua vida!

E como a gastronomia portuguesa é das 
melhores coisas que temos, vamos dar-te 
a conhecer as melhores esplanadas de 
norte a sul do país da Zomato, para que 
disfrutes de uma ótima refeição. E se te 
tornares Zomato Pro, ainda podes aceder a 
descontos exclusivos. Boa praia, boa mesa, 
parece um match perfeito!

Por falar em praia, na hora em que o 
apetite aperta, fica a saber como preparar 
uma refeição saborosa, prática e de fácil 
digestão. Com as nossas sugestões de 
marmitas saudáveis vais aprender a fazer 
as escolhas certas, para um verão com 
menos calorias e mais equilíbrio!

E como a vida não é só feita de comida, 
passamos este capítulo à frente e saltamos 
diretamente para um cinema ao ar livre, 
música, teatro, parece-te bem?!

Se ainda não estás a par dos eventos deste 
verão, consulta a nossa agenda cultural, 
para não perderes pitada!

E como o melhor fica para o fim, 
desvendamos a nossa entrevistada do mês, 
a locutora da Mega Hits, Inês Andrade, que 
nos contou mais sobre como é trabalhar 
numa estação de rádio e ser ouvida por 
milhares de pessoas.
Uma entrevista descontraída e sem filtros, 
que certamente não vais querer perder!

Joana Alves

Com a chegada do verão e 
com uma maior exposição ao 
sol, cuidar da tua pele deve 
ser uma rotina diária! 

A pensar em ti, a EAU 
THERMALE AVÈNE e 
a Mais Superior têm 3 
produtos para te oferecer. 

A chegada do sol e do bom 
tempo requer cuidados 
redobrados com os raios 
solares e o toque que 
faltava ao teu estilo de 
verão. 

Por isso, temos para te 
oferecer 1 par de óculos da 
Joplins Sunglasses. 

Gostavas que a tua roupa 
e acessórios refletissem a 
tua originalidade? 
Aposta em peças únicas 
feitas com amor a esta 
arte! 

A Mais Superior e a 
Muipiti têm um saco 
prático e original para te 
oferecer!
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Locutora, mãe, rádio entusiasta, 
muito frontal e fã de festivais, só 
podíamos estar a falar de Inês 

Andrade! E podemos ouvi-la todos os 
dias no “Drive-in” da Mega Hits, ao 
lado de Catarina Palma.

“Aprendo muito 
todos os dias”

Texto: Joana Alves 
Fotos: Mega Hits

Começaste a trabalhar na rádio 
enquanto ainda estavas a estudar. 
Como é que a rádio surgiu na 
tua vida? Foi algo pensado ou ao 
acaso?

Eu achava que era impossível, mas 
fui tentando. Fiz o primeiro casting e 
acabei por ficar, a partir daí, fiz um 
estágio de 8 meses e no último dia 
foi-me dado contrato para assinar. 
E assim começou a minha caminhada 
na rádio.

Estavas noutra rádio e, 
entretanto, mudaste para a Mega. 
Como surgiu o convite para entrar 
nesta rádio?

Sempre foi uma coisa que eu 
quis muito, então quando saí da 
CidadeFM a primeira coisa que eu 
fiz foi falar com o Nelson Cunha, 
diretor da Mega, depois surgiu uma 
oportunidade e eu agarrei-a.
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Como defines a estação de rádio onde 
trabalhas?

Jovem, muito ligada às novidades, nunca 
apanhas uma seca. E é uma rádio que se 
preocupa com o que as pessoas querem 
ouvir e sobretudo faz companhia, coisa 
que nenhuma plataforma digital consegue 
fazer. Para além disso, somos nós 
próprios, sem filtros, nem preocupações 
e somos amigos de todos os ouvintes.
Acho que isso é muito importante. Depois, 
temos muitas interações, estamos sempre 
nas nossas redes sociais, preocupados 
com os nossos ouvintes, o que eles 
gostam e não gostam. Portanto, nós 
procuramos estar sempre atentos ao que 
eles querem e ao que eles precisam.

O que é que a Mega trouxe à tua vida?

Muita confiança, um espírito de equipa 
diferente de todos os que eu tive, e é sem 
dúvida, o melhor que eu já tive. Trouxe-
-me ainda bons amigos e aprendizagem, 
aprendo muito todos os dias.

E gostas mais de fazer programas em 
dupla ou preferes o #Inês Andrade talks 
with?

Gosto muito de programas e duplas, 
mas não consigo dizer qual foi o desafio 
que mais gostei, porque todos foram 
importantes e diferentes. 
 
E nunca ambicionaste ter “um espaço só 
teu”?

Não, de todo.

O Drive-In estreou no dia 14, como te 
preparaste para este projeto e como 
tem sido fazer esta emissão ao lado da 
Catarina Palma?

Tem corrido lindamente, porque eu e 
a Catarina entedemo-nos muito bem 
e temos abertura para dizer tudo que 
sentimos, de bom e de mau e por isso é 
muito fácil de trabalhar com ela.
A preparação passa muito por estarmos 
atentos ao que se está a passar no Twitter, 
até porque há uma parte de informação 
muito virada para o lifestyle. Mas o que 
nós queremos, é que o programa seja 
virado para momentos felizes como 
surpresas, pedidos de casamento, 
mensagens e não mais um programa de 
rádio.

A rádio e a televisão por vezes são 
meios que se cruzam. Uma vez que já 
fizeste televisão, como encaras essa 
experiência?

Gostei, mas a minha grande paixão é a 
rádio, sem dúvida! Claro que a televisão é 
uma mais valia, porque te dá visibilidade, 
mas é sempre a pensar na rádio. 

Ouvi dizer que não tens papas na língua. 
Consideras-te uma pessoa direta e que 
diz tudo que pensa?

Sim, sem dúvida alguma! Principalmente 
na Mega, porque tenho esse espaço.

E quando estás a fazer o programa com 
a Catarina também és assim direta e 
genuína?

Sim, absolutamente! Nisso eu e a Catarina 
somos diferentes, porque apesar de 
sermos muito amigas, temos muitas ideias 
opostas e eu sou um bocadinho “mais 
bruta nesse sentido”, mas completamo-
-nos (eu acho)!

Como é que alguém tão adepta de 
festivais de verão e convívios com 
amigos lidou com o confinamento?

Foi bom, porque eu já não podia ir a 
nenhum festival, porque tinha acabado 
de ser mãe. E o facto de eu não poder ir, 
ia-me deixar triste que toda a gente fosse, 
então assim, ninguém pode ir, como eu. 
Confesso que este ano já me vai custar 
mais, portanto segurem-me quando eu 
puder ir.

Qual é o sítio onde mais gostas de ouvir 
rádio?

No carro, sem dúvida. Acho que a melhor 
sensação é ouvir música no carro, aos 
altos berros, e têm de ser músicas novas e 
refrescantes.

De que forma procuras encontrar 
músicas novas?

Procuro tops internacionais e o top da 
Billboard é o mais importante para nós. 
Depois também passa muito por estar 
atenta às redes sociais dos nossos artistas 
preferidos.

Qual é a tua música preferida?

Hum...São tantas! Mas gosto muito da 
nova música do Calvin Harris, mesmo que 
fique nostálgica, porque fico com vontade 
de sair à noite. 

Tens alguma música que te defina?

Olha, identifico-me muito com as do novo 
álbum da Olivia Rodrigo e acho que são 
todas ótimas para se ouvir.

Vês-te a fazer rádio todos os dias até ao 
fim da tua vida?

Quando tiver 80 anos se calhar não, mas 
por enquanto sim.
O que me deixa realmente feliz é ter 
a minha família bem e fazer um bom 
programa de rádio.

O que nós queremos é 
que o programa seja 

virado para momentos 
felizes como surpresas, 
pedidos de casamento, 

mensagens e não 
mais um programa de 

rádio.
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Texto: Joana Alves Fotos: Adobe Stock

Marmitas saudáveis
para levar para a praia

CCom o verão aí à porta, de certeza que já começas a sentir aquela vontade de ir para a praia! 
E porque nesta altura do ano todas as calorias contam, trazemos-te algumas opções leves 
e saudáveis para levares contigo para todo o lado! Põe de lado as típicas bolas de Berlim, 

gelados, bolachas americanas ou snacks salgados e prepara-te para fazer uma refeição saborosa, 
prática e de fácil digestão. Para começar, a água não pode faltar, seja para dares uns bons 
mergulhos ou para te manteres hidratad@, por isso, usa e abusa da ingestão de água! 

Uma dica importante: transporta sempre a comida numa lancheira ou saco térmico, coloca-o à 
sombra e leva contigo placas de refrigeração congeladas para garantires a conservação dos teus 
alimentos, uma vez que o calor intenso pode estragá-los.
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Sugestões
Para comeres ao longo do dia, sugerimos-
-te alguns snacks, como:
• Panquecas de aveia;
• Iogurtes naturais ou de aromas (sem 
açúcar adicionado);
• Bolachas de arroz ou milho com baixo 
teor de sal;
• Ovos cozidos;
• Tremoços;
• Tostas integrais.

Além de água, a fruta também é uma ótima forma de te 
manteres hidratad@ e saciad@ por mais tempo. Aos cubos, 
palitos ou até uma salada de frutas diversas. Opta por frutos 
exóticos e sumarentos, como melancia, melão, morangos, 
laranja, manga, ananás, entre outros.

>> Para a refeição

As saladas são sempre uma excelente 
opção e, melhor ainda, quando 
adicionada uma fonte proteica, como 
ovo, frango, atum, delícias, queijo 
fresco. São várias as saladas que podes 
preparar e de digestão rápida, para que 
te sintas leve e nutrid@ todo o dia.

Troca a massa tradicional pela integral e 
junta tudo o que mais gostas — tomate 
cherry, frango desfiado, ovo cozido, 
cogumelos salteados... Aposta na 
qualidade e não na quantidade, porque 
nesta altura do ano, quantos menos 
hidratos melhor!
Esta refeição vai dar-te a energia de que 
precisas para nadar a tarde inteira, ou até 
mesmo para uma partida de voleibol de 
praia.

Saladas

Massas

Fáceis de fazer e rápidos de comer, 
em alternativa ao pão, podes criar o 
teu wrap. Usa alface na base, cenoura 
ralada e junta-lhe legumes salteados, 
atum, frango, filete, ou em último caso, 
panado. Pode não ser tão saboroso 
como os wraps de um restaurante de 
fast food, mas certamente são bem mais 
saudáveis.

Wraps

Pizzas Caseiras
Certamente já ouviste falar das Homemade 
Pizzas, ou seja, pizzas feitas em casa. Estas são 
uma boa refeição para levar para a praia e ainda 
te vais divertir a confecioná-la. Podes escolher 
tudo, desde a base aos ingredientes, courgete, 
beringela, ananás, mozarella ralada e cogumelos 
laminados são apenas algumas das opções que 
te vão saber bem na praia. Uma alternativa mais 
leve e muito saborosa!

Gaspacho
Sopa fria tradicional de Espanha, 
também é pouco calórico, 
refresca e pode ser transportado 
numa garrafa. Se és apreciador 
deste “típico prato”, então passa 
a incluí-lo na tua cesta de praia.

Agora que já sabes como 
criar uma marmita 

saborosa e recheada de 
alimentos nutritivos, 

vais poder aproveitar os 
bons momentos de praia 

de forma muito mais 
equilibrada!

Bom apetite 
e bons mergulhos! 

Na hora em que o apetite aperta...

Fruta
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Próxima paragem:
Fazer 18 anos, reunir um grupo de amigos, fazer as malas, ir explorar a Europa e a maioridade! 

Se achas que este plano é um sonho demasiado alto para a tua carteira, sabe que podes 
cumpri-lo por menos dinheiro do que imaginas!

Reunimos dicas e truques simples, mas muito eficazes para fazeres um interrail, por menos 
dinheiro do que estavas a pensar. 

Define o dinheiro 
que podes gastar e 
o tempo disponível
Começa pelo princípio: Qual é o 
teu budget? Quanto tempo tens 
disponível?

Existem duas modalidades de 
passes Interrail: 

• One Country Pass: Permite 
viajar num país, a partir de 51 €, 
durante 3, 4, 5, 6 ou 8 dias, no 
prazo de um mês.

• Interrail Global Pass: Este é 
um passe que possibilita viajar 
livremente por toda a Europa, 
sem limite de viagens, a partir 
de 185 €. Com o Interrail Global 
Pass podes viajar por 33 países 
da Europa durante 4, 5 ou 7 dias, 
no prazo de 1 mês; 10 ou 15 dias, 
no prazo de 2 meses; 15 dias 
seguidos; 22 dias seguidos; 1, 2 
ou 3 meses consecutivos.
Este passe é válido em 33 países 
e pode ser adquirido no site 
interrail.eu ou numa estação CP 
com venda internacional.

1. 
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A experiência da tua vida!

Planeia o teu 
roteiro 
Esta é uma escolha pessoal, 
mas podes escolher de forma 
estratégica, mediante o 
custo de vida do país, a sua 
localização geográfica e, claro, 
os teus interesses.

Muito importante teres em 
conta: Se escolheres cidades 
próximas umas das outras, 
poupas tempo em viagens, 
o que permite visitar mais 
sítios, em menos tempo e 
gastas menos dinheiro em 
deslocações.

Há apps que podem ajudar 
a pesquisar e definir rotas, 
sugerimos a Rail Planner 
disponível para IOS e android, 
permite consultar todas as 
rotas de comboio disponíveis, 
conferir horários de partida, 
definir trajetos, fazer reservas 
e beneficiar de descontos.

Escolhe o 
alojamento
 
Tens um mundo de opções, 
todas com prós e contras e 
para diferentes carteiras.

• Quarto ou cama num 
hostel: Lembra-te que ficar 
em quartos partilhados fica 
mais barato. 

• Arrendar casa: Se fores 
viajar num grupo grande, 
poderá compensar arrendar 
uma casa. Para isso, poderás 
utilizar o Airbnb ou outra app 
de alojamento temporário e 
escolher a melhor opção para 
ti.

• Hotéis, pensões ou 
alojamento local: Disponíveis 
em todos os destinos, 
facilmente consegues fazer 
uma pesquisa na internet, 
comparar preços e escolher a 
melhor solução. 

• Couchsurfing: Se és 
aventureir@, vai ao site 
couchsurfing.com e contacta 
com uma comunidade 
de pessoas que abre as 
portas das suas casas a 
desconhecidos.

• Casa de amigos e 
familiares: Toda a gente 
conhece alguém que vive fora 
do país, não é? Aproveita a 
oportunidade e poupa uns 
trocos!

Usa e abusa 
do Cartão Jovem 
Europeu
Destinado a jovens entre os 12 
e 29 anos, este cartão permite 
poupar muito dinheiro. 
O Cartão Jovem EYC é uma 
iniciativa da União Europeia 
e é utilizado em cerca de 38 
países.

Este cartão dá-te descontos 
em bilhetes de comboio, 
autocarros, entradas em 
museus, cinemas, livros, etc.
 
A grande vantagem é que para 
além de te dar descontos, 
funciona também como um 
cartão jovem multibanco e um 
seguro de acidentes pessoais 
e de assistência em viagem.

Aventura-te 
por Portugal: 
Intrarail  

Portugal é um país cheio de 
coisas para explorar e apesar 
de ser pequeno em extensão, 
de norte a sul há enormes 
diferenças nas paisagens, no 
clima e na cultura. Por isso, 
aproveita o nosso país e faz 
um intrarail!  

Esta aventura oferece 
viagens ilimitadas em dias 
consecutivos, em comboios 
Intercidades (2ª classe), 
Regionais, InterRegionais 
e Urbanos. Quanto ao 
alojamento é nas Pousadas de 
Juventude e com pequeno-
-almoço incluído!  

Mediante o tempo e o teu 
budget escolhe a modalidade 
que mais se adequa a ti: 
XCape (3 dias) ou XPlore 
(7 dias).

2. 3. 4. 5. 
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de comida para o teu verão é com a Zomato!

4,1/5

4,2/5 3,7/5 4,3/5 3,9/5

4,2/5 4,2/5 4,2/5

> Esplanadas Pro

> Pro’s do momento

I Loft Resto&Bar
Mexicana, Mediterrânica, 
Bebidas, Petiscos

Mood Restaurant 
& Sushi Bar
Sushi, Contemporânea

Viet View
Vietnamita

Garden Porto Café
Snacks, vegatariana, 
comida saudável

Gallo Grigio 
Pizzeria 
Napoletana

Ponto 2
Pastelaria, snacks, 
comida saudável

Néctar
Comida saudável, sumos, 
sobremesa

Casa de Pasto 
da Palmeira
Fusão, PetiscosLocalização: Rua da Picaria, 20, Baixa

Preço médio para 2pxs: 40 €

Localização: Rua da Picaria. 93, Baixa
Preço médio para 2pxs: 50 €

Localização: Rua de Cedofeita, 502, Cedofeita
Preço médio para 2pxs: 25 € Localização: Rua Fernandes Tomás, 985, Trindade

Preço médio para 2pxs: 25 €

Localização: Avenida da República, 357, Cais de Gaia
Preço médio para 2pxs: 20€

Localização:  Avenida de França, 202, Boavista
Preço médio para 2pxs: 12€

Localização:  Rua de Sá de Noronha, 55, Baixa
Preço médio para 2pxs: 20€ Localização:  Rua do Passeio Alegre, 450, Foz

Preço médio para 2pxs: 40€

Com a chegada do verão, da praia e dos dias longos, chega o tempo e a vontade de usar e 
abusar das esplanadas... e é a altura ideal para explorares as opções Pro do momento. Se 
vais para o sul do país, deixamos-te algumas opções para comeres na praia e aproveitares 

ao máximo as tuas férias! Se ainda não aderiste ao Zomato Pro, não sabes o que estás a perder! 
A subscrição da Zomato Pro dá-te acesso a descontos exclusivos nos restaurantes aderentes e 
tens muitos por onde escolher.

Texto: Rita Coelho Fotos: Zomato/Adobe Stock

As melhores sugestões

Porto

Italiana

Informação retirada de zomato.com e está sujeita a confirmação.
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4,0/5 4,5/5 4,4/5 3,9/5

> Esplanadas Pro

The Green Affair – 
Chiado
Contemporânea, comida saudável, 
vegan

Valdo Gatti
Pizza

Amélia Lisboa
Comida saudável, snacks, sumos

Sushi Giro
Japonesa

Localização: Rua Serpa Pinto 15A, Chiado
Preço médio para 2pxs: 30 €

Localização:  Rua do Grémio Lusitano, 13, Bairro Alto
Preço médio para 2pxs: 30€

Localização:  Rua Ferreira Borges, 101, Campo de Ourique
Preço médio para 2pxs: 20€

Localização:  Calçada do Monte, 96, Graça
Preço médio para 2pxs: 30€

Lisboa

3,8/5 4,1/5 4,6/5 4,5/5

> Pro’s do momento

Delicafe
Healthy Food
Comida saudável, snacks, 
vegatariana

El Taco Chingón
Mexicana, snacks

The Old House
Chinesa

Kasa Mia
Italiana

Localização: Avenida de Roma, 28B, Areeiro
Preço médio para 2pxs: 15 €

Localização: Rua Quirino da Fonseca, 8B, Arroios
Preço médio para 2pxs: 25 €

Localização: Rua da Pimenta, 9, Parque das Nações
Preço médio para 2pxs: 60€ €

Localização: Rua Fernando Lopes Graça, 19J, Telheiras
Preço médio para 2pxs: 30€

3,9/5

3,7/5 3,7/5

4,2/5 3,3/5 3,9/5

> Esplanadas

> Comer na Praia

Bora Café
Petiscos

Thai Beach Club
Tailandesa

O Evaristo
Peixe fresco, grelhados

Izzy’s
Internacional, petiscos

Breeze Papagaio
Snacks, petiscos, grelhados

Social. Vinhos 
& Petiscos
Petiscos, sobremesa, bebidas

El Patrón
Mexicana, bebidas

MarAmais
Snacks

Localização: Rua Doutor José de Almeida, Lagos - São 
Sebastião, Lagos
Preço médio para 2pxs: 6 €

Localização: Avenida da Rocha Baixinha, Vilamoura
Preço médio para 2pxs: 50 €

Localização: Praia do Evaristo, Albufeira
Preço médio para 2pxs: 45 €

Localização: Praia do Garrão, Vale de Lobo, Loulé
Preço médio para 2pxs: 40 €

Localização: Avenida do Mar 23, Praça Vale do Lobo
Preço médio para 2pxs: 50€

Localização:  Quinta do Romão FM 8, Loja D, Quarteira
Preço médio para 2pxs: 25€

Localização:  Edifício Marina Garden, Loja L, Vilamoura
Preço médio para 2pxs: 45€

Localização:  Praia da Ilha do Farol, Ilha do Farol, Olhão
Preço médio para 2pxs: 14€

Algarve
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Se já estavas a contar 
os dias para ver o teu 
artista preferido e não 
vai ser possível, devido 
ao cancelamento dos 
festivais de Verão, não 
desanimes que as tuas 
férias ainda agora 
começaram.

Verão e cultura, 
parece-te um bom 
match? Música, 
teatro, cinema ao ar 
livre, experiências 
imersivas, há opções 
para todos os gostos.
Para que possas 
aproveitar ao máximo 
as tuas férias de verão, 
deixamos-te algumas 
sugestões culturais 
que certamente não 
vais querer deixar 
escapar!

Texto: Joana Alves 
Fotos: Adobe Stock / Divulgação

TEATRO

A peça que 
dá para o torto
Datas: 21 abril a 15 
agosto 2021
Quarta a sábado: 20h; 
domingos: 17h
Local: Lisboa - Auditório 
dos Oceanos (Casino)

Interpretação: Afonso 
Lagarto, Alexandre 
Carvalho, Brienne Keller, 
Cristóvão Campos, 
João Veloso, Madalena 
Brandão, Miguel Thiré, 
Rita Silvestre, Telmo 
Mendes, Telmo Ramalho 
e Valter Teixeira.

Monólogos 
da Vagina
Datas:19 abril a 28 
julho 2021
Segunda a quarta: 21h
Local: Lisboa-Teatro 
Armando Cortez

Interpretação: Teresa 
Guilherme, Marta 
Andrino e Paula Lobo 
Antunes.

Uma Casa 
de Bonecas
Datas: 17 junho a 31 
julho 2021
Quarta a domingo: 19h
Local: Porto -Teatro da 
Trindade INATEL

Interpretação: Bruno 
Bernardo, Diana 
Nicolau, Inês Ferreira 
da Silva, José Mata, 
Luís Lobão e Madalena 
Almeida.
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MÚSICA

Meet Vincent van Gogh
>Experiência imersiva e sensorial
até dia 25 de julho

Local: Belém - Terreiro das Missas
Diariamente entre as 10:00-19:00 (última entrada às 18:00)

Sessões de cinema ao Ar Livre
Datas: 29 maio a 25 setembro 2021
sábados: último do mês às 20h
Local: Lisboa - Jardim Fernando Pessoa

Programa

31 julho
O Sonho 
Certo (2014)
De Kristjan Knigge

28 agosto
A Origem (2010)
De Christopher 
Nolan

25 setembro
Um Santo 
Vizinho (2014)
De Theodore Melfi

O que podes fazer este verão!

Fado nos Bairros
> Uma iniciativa Santa Casa 
Alfama nas ruas de Lisboa

Data: 16 julho 2021
Sexta-feira: 17h
Fadista: Natalino de Jesus 
Local: Lisboa - Bairro Alto

Festival Lusco Fusco
>Concertos ao anoitecer

Datas: 26 junho a 25 julho 2021
Local: Lisboa - Cineteatro Capitólio

Programa

Agir | 17 jul: 20h
Irma | 18 jul: 20h
Carolina Deslandes | 24 jul: 20h
Rita Redshoes | 25 jul: 20h

ARTE

CINEMA
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10 PIADAS MESMO SECAS:

#1 O que o pato disse à pata? 
- “Vem Quá.”

#2 Quais são as escadas que demoram 
mais a subir?
- São as escadas em caracol.

#3 O que é que o Boneco de Neve costuma 
colocar no leite? 
- Flocos de neve.

#4 Sabes por que a água foi presa?
- Porque matou a sede.

#5 Porque é que as pombas não matam os 
outros animais? 
-Porque têm pena

#6 Qual é o Rei dos Queijos?
- Reiqueijão

#7 Qual é o cereal preferido do vampiro?
- Aveia

#8 Qual foi a primeira vez que os 
americanos comeram carne?
- Quando chegou o Cristóvão Com-lombo

#9 Qual o animal que anda com uma pata?
- Ora, o pato.

#10 Como se chama a neta do Super Mário?
- Marioneta.

SOPA DE LETRAS



http://www.embelleze.eu


Bikini Tezenis

#bethechange: usar menos plastico

fazer a coreografia do verão

TIKTOK COM LOOK TEZENIS

Levar insuflável para a praia 

tirar uma foto com a tua bff 

reciclar a roupa de praia

comer um mega gelado 

instalar app tezenis 

https://www.tezenis.com/pt/

