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CONSELHOS DA AUTORA 
 

Licenciou-se em Relações Internacionais no Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, em 1995, após ter concluído o curso na 

Universidadede Central Lancashire, em Inglaterra, com uma bolsa Erasmus.  
 

Em 1995 transferiu-se para Londres e, em 1996, concluiu um mestrado em 
International Relations and European Studies, no London Centre of International 

Relations da Universidade de Kent, com uma bolsa. 
 

Em 1997 começou a trabalhar como Consultora de Gestão em Londres para uma 

grande empresa de consultoria multinacional, a Accenture. Trabalhou sediada na 
capital britânica durante mais de seis anos, embora com deslocações contínuas, 

vivendo por longos períodos em cidades e países diferentes: Londres, Paris, Milão, 
Cairo, Haia, Estocolmo, Madrid e finalmente Roma. 
 

Desde 2003, vive em Milão onde, para além da escrita, faz também trabalhos de 

tradução em inglês, francês, italiano e espanhol. 
             
    

   Criou a colecção de literatura juvenil Os Primos para a qual escreveu: 
   O Segredo do Mapa Egípcio (2004),  

   O Mistério das Catacumbas Romanas (2004),  
   O Enigma do Castelo Templário (2005),  

   O Caso do Último Dinossauro (2006),  

   O Segredo de Craven Street (2006), 
   O Tesouro do Veleiro Espanhol (2008), 

   O Oráculo do Velho Mandarim (2009), 
   O Diamante da Ilha das Caraíbas (2010), 

   O Símbolo da Profecia Maia (2011). 
 

   http://www.osprimos.com/ 

 
   Aqui podes consultar as Aventuras,  os Vídeos, os heróis destas aventuras, o Clube 

de Fãs, informações sobre a autora,  Fichas de Leitura, Notícias e Eventos, etc. 
 

  “O prazer pela leitura é algo que se adquire de preferência quando somos pequenos, porque 
como diz o ditado "é de pequenino que se torce o pepino", (segundo o André, o ditado seria 
ligeiramente alterado para: "é de pequenino que se torce o pezinho", enfim!...). O ideal seria 
que este magnífico hábito, depois de adquirido, nunca se perdesse ao longo da vida, mas 
infelizmente isto nem sempre acontece.  Se gostas de histórias de aventura, mistério, ficção ou 
outras, nunca deixes de ler! Aproveita todos os bocadinhos mortos, como a viagem de comboio, 
o tempo de espera no médico ou aqueles dez minutos antes de jantar, e lê! Escolhe tu próprio 
os teus livros, seleccionando-os pelas cores ou desenhos das capas, pelo título, pelo cheiro, 
porque um amigo tos sugeriu ou por qualquer outra razão que te pareça importante. Lembra-te 
de que um livro estimula muito mais  a tua imaginação do que um filme, porque és tu a 
desenhar mentalmente o aspecto físico das personagens e não um realizador a fazê-lo por ti. 
Boas leituras!” 

Coimbra, 1 de Dezembro de 2011. 

 

http://www.osprimos.com/
http://www.osprimos.com/Frame%20A%20As%20aventuras/Frame%20as%20aventuras%20total.htm
http://www.osprimos.com/Frame%20I%20Os%20Videos/Frame_os_videos_total.htm
http://www.osprimos.com/Frame%20C%20Clube%20de%20Fas/Frame_clube_total.htm
http://www.osprimos.com/Frame%20C%20Clube%20de%20Fas/Frame_clube_total.htm
http://www.osprimos.com/Frame%20D%20A%20Autora/Frame_autora_total.htm
http://www.osprimos.com/Frame%20E%20Fichas%20de%20Leitura/Frame_fichas_total.htm
http://www.osprimos.com/Frame%20F%20Noticias%20e%20Eventos/Frame_noticias_e_eventos.htm

