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A Triciclo surgiu do interesse e da vontade de três amigos ilustradores: 
Ana Braga, Inês Machado e Tiago Guerreiro, em criar um projecto 
próprio de ilustração infantil.

Apesar de termos percursos diferentes: A Ana é formada em 
Arquitectura e Design; A Inês em Pintura; e o Tiago em Letras, 
partilhamos o gosto pela ilustração infantil. Conhecemo-nos  
no Ar.co onde fizemos cursos ou workshops de ilustração. 

Numa das aulas do workshop de Ilustração infantil, com  
a Catarina Sobral, em Dezembro de 2015, a Inês perguntou  
ao Tiago se gostaria de fazer com ela uma revista infantil –  
semanas antes o Tiago tinha-lhe dito que gostava de fazer algo  
do género. O Tiago achou que a parceria seria fantástica e surgiu  
logo outro nome, o da Ana. 

 A partir daí começam as reuniões entre os três e rapidamente 
se chegam a consensos sobre o tema, forma e estrutura da revista. 
Decidimos que a revista viveria sobretudo da ilustração e, neste 
primeiro número, seria inteiramente composta por passatempos.  
No entanto, a revista tem a forma de uma narrativa: o leitor poderá 
acompanhar um dia na vida de André, a criança-protagonista 
desta primeira edição. A revista tem 24 páginas e cada uma delas 
corresponde a uma hora de um dia na vida de André. 

Não sabemos como serão os próximos números, mas poderão contar 
com conteúdos diferentes: histórias, jogos, etc. 

A Triciclo é uma revista semestral que tem uma tiragem limitada, 
impressa em risografia a duas cores e encadernada à mão. O N.º 2 
será lançado em Outubro de 2017, com um tema diferente que ainda  
é segredo.

Já com a revista em andamento, o Tiago e Ana, tinham já em 
mente um possível projecto de editora e assim decidiram convidar  
a Inês para integrar o desafio. Surge assim a Triciclo, micro-editora 
homónima, vocacionada para a ilustração infantil, que pretende 
pretende publicar zines, jogos, photobooks e livros de artista infantis, 
de tiragem limitada e encadernados manualmente. Pretendemos ainda 
este ano, publicar livros de artista, individuais ou em parceria,  
que sejam edições limitadas e impressas em serigrafia, gravura  
ou risografia.

Para além das publicações, estão na nossa agenda oficinas 
criativas, para adultos e crianças, criadas e orientadas por nós,  
que explorem a ilustração enquanto prática artística.

A Triciclo, apesar de ser direccionada para a ilustração infantil, 
pretende chegar a um público de todas as idades, que partilhe o gosto 
pela ilustração e, possivelmente, a vontade de coleccionar este tipo  
de objectos.

Revista Triciclo
na primeira pessoa

Na DesDobra, queremos dar conta de outras publicações 
periódicas, orientadas para a infância, que nos deixaram  
com os olhos em bico. É o caso da Triciclo, revista (e não só!)  
dos três amigos Ana, Inês e Tiago. Começamos, então  
– e também –, com um N.º 1, torcendo para que muitos mais  
se somem! 

Triciclo  
Revista Semestral · N.º 1 · Fevereiro 2017  
Ana Braga, Inês Machado e Tiago Guerreiro

Editora Triciclo · Risografia · 18 × 24 cm · 24 páginas

À venda na livraria It’s a Book ou online através  
do Facebook: www.facebook.com/tricicloeditora/


