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PRESS RELEASE 

 

 

A editora americana Underline Publishing continua a apostar nas obras da escritora Isabel Ricardo 

pelo seu reconhecido valor na literatura portuguesa, assim como pela qualidade dos seus textos, os 

quais espera ter grande aceitação pelo público de língua inglesa.  

 

SOFIA GAMA E A PROFECIA DO TEMPLÁRIO (Sofia Gama and the Templar’s Prophecy) é o 

primeiro volume dos GUERREIROS DA LUZ, uma série juvenil cativante que promove Portugal no 

mundo, tendo em conta que a língua portuguesa é o ponto fulcral do enredo, além de divulgar a 

riqueza da sua História, a Cultura e o Património.   

Disponível a nível internacional através do site Amazon: 

 

https://www.amazon.com/dp/1949868605 

 

 

 

A tradução desta obra contou com o apoio da DGLAB- 

Direcção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, 

do INSTITUTO CAMÕES e do Município de Nazaré, local 

onde decorre grande parte desta aventura épica.  

 

 

 

Há muitos anos, uma batalha contra o Mal foi vencida… mas não definitivamente. O Senhor das 

Trevas foi aprisionado durante mil anos, findos os quais surgiriam três Guerreiros da Luz que o 

derrotariam para sempre, como profetizara o Mestre Templário...  

 

 Três Guerreiros corajosos        Grandes poderes irão ter 

 Em três continentes nascerão       E a mesma língua falar 

 Com seus dons prodigiosos        O Mal para sempre vencer 

 O Senhor do Mal enfrentarão.        E o reino das trevas acabar… 

 

Um Templário sobrevive à terrível batalha entre o Senhor das Trevas e os Cavaleiros do Bem e 

escapa na posse da profecia e de três medalhões com poderes extraordinários, com a missão de os 

colocar a salvo do Inimigo. 

 

Uma Irmandade é criada para proteger esses Guerreiros da Luz que nascerão em três continentes 

diferentes, mas falarão a mesma língua...Três crianças especiais ligadas a um elemento da Natureza 

e a um animal. As legítimas destinatárias dos medalhões. 

https://www.amazon.com/dp/1949868605?fbclid=IwAR0jb6lu3I22evP58nD44biaS9zdkyHW2MH_iUMmfhF8CheiI3Uik9b1_v8
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A missão do Inimigo é destruir o mensageiro da profecia e guardião dos medalhões e impedir, a todo 

o custo, o nascimento dos futuros Guerreiros.  

 

Durante séculos, a mensagem passou de geração em geração, preparando a sua vinda… 

Quase mil anos passados, um dos Guerreiros acaba de nascer…  

 

Perseguida pelo Inimigo, Sofia Gama vai refugiar-se numa encantadora onde reside um grande 

segredo… Nazaré.  

 

Este contexto de literatura fantástica, entrelaçando-se harmoniosamente com a História de Portugal, 

atrai e cativa os leitores, sobretudo os mais jovens, entusiasmando-os para a leitura e transmitindo-

lhes, assim, mais conhecimentos pelo prazer de ler. Conhecerão D. Afonso Henriques, D. Dinis, o 

Infante D. Henrique, D. João II e a “partilha do mundo”, e os inúmeros navegadores que, desbravando 

os mares e território desconhecido, deram mundos ao mundo. No final do livro há uma lista com 

informações mais pormenorizadas relativas às personagens e aos Descobrimentos Portugueses.  

 

Uma história envolvente e empolgante, recheada de emoção, aventura e suspense, que fará o leitor 

vibrar de entusiasmo. Uma pentalogia épica que foi um êxito em Portugal e no Brasil, com várias 

edições esgotadas, contagiando de entusiasmo e cativando leitores de todas as idades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISABEL RICARDO escreveu o primeiro livro de aventuras aos 11 anos e possui uma vasta obra 

publicada em Portugal e no estrangeiro.  

Considerada uma referência na literatura infanto-juvenil, a sua escrita fascinante tem vindo a 

apaixonar leitores de todas as idades.  

Dedicada exclusivamente à escrita, divide o seu tempo entre esta e encontros com alunos em 

sessões de incentivo ao livro e à leitura, promovidas por escolas e bibliotecas.  

Os seus livros são recomendados por inúmeros professores de Português e de História.  

 
 
Contacto email: underlinepublishing@gmail.com  

Site oficial: https://underlinepublishing.com  

Redes Sociais:https://www.youtube.com/channel/UCayjeOnFMvclCP9EEVCTbeQ  

https://www.facebook.com/groups/871111956725854  

https://www.facebook.com/underlinepublishing/  

Instagram: @underlinepublishing 


