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PRESS RELEASE 

 

A editora americana Underline Publishing está 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.  

 

Depois do sucesso consagrado que a série OS AVENTUREIROS obteve em Portugal, saiu em Março 

de 2021 “The Adventurers and the Treasure Cave” (Os Aventureiros na Gruta do Tesouro), primeiro 

volume da série OS AVENTUREIROS, disponível a nível internacional através do site Amazon: 

 

https://www.amazon.com/dp/1949868354 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 esta 

primeira aventura.   

 

OS AVENTUREIROS é uma série pedagógica, pois, além de cativar os mais jovens para a leitura, faz 

uma divulgação histórica e cultural dos diversos locais onde as acções se desenrolam. Tó Jú, Daniel, 

Cris, Bia e o corvo João vivem grandes aventuras repletas de mistério, acção e humor. 

Publicado agora em inglês, viajará além-fronteiras para as mãos de inúmeras crianças e jovens por 

todos esses países que falam inglês, promovendo Portugal, não só turisticamente, mas também a 

sua História e a sua cultura.  

 

https://www.amazon.com/dp/1949868354?fbclid=IwAR2KY9fkYH0UosYa9565ONMQwOwCQjFKnJQpDB1F0h3ATSXn8zoWxPHzn9M
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OS AVENTUREIROS NA GRUTA DO TESOURO 

 

Sinopse - Bia e Cris, acompanhados do corvo João que adora imitar tudo e todos, conhecem os 

primos Tó Jú e Daniel e imediatamente antipatizam uns com os outros. Os primeiros ficam 

aborrecidos por os pais os mandarem passar o verão na casa de uma tia que não viam há anos. Os 

segundos por terem de dividir os quartos com aqueles primos que lhes parecem insuportáveis. As 

discussões são inevitáveis. Mas, devido a um turbilhão de acontecimentos surpreendentes, uma 

amizade acaba por surgir. O elo que os une são as suspeitas sobre um hóspede da tia Cristina, e um 

livro muito antigo que conta a história da Nazaré e fala de um submarino alemão, da Segunda Guerra 

Mundial, afundado ali perto no mar. Ao mesmo tempo, têm de escapar de dois perigosos patifes que 

procuram um misterioso CD e que estão dispostos a tudo para o conseguirem. 

 

“Os Aventureiros na Gruta do Tesouro é um mistério maravilhoso para os leitores mais jovens que gostam 

de precisão histórica à mistura com ficção. Com imagens cativantes e personagens relacionáveis, este 

livro emocionante rapidamente conquistará os fãs.” – LITERARY TITAN (Literary Titan é uma organização 

americana de editores profissionais, escritores e professores apaixonados pela palavra escrita.) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

publicada em Portugal e no estrangeiro.  

Cconsiderada uma referência importante 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.  

Paralelamente, também escreve para os adultos, sendo uma das suas grandes paixões os romances 

históricos, com várias edições esgotadas que revelam o seu sucesso editorial.  

 
 

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 


