
A Zona Nippon 1 é a primeira de uma série que 
terá o oriente asiático como inspiração. Este 
universo gráfico está presente no imaginário de 
muitos de nós, apaixonados por BD e ilustração. 
Assim, uma edição deste género já se exigia há 
muito, entre os colaboradores do projecto Zona.
Este novo número será apresentado no evento 
Anicomics Lisboa, na Biblioteca Municipal 
Orlando Ribeiro em Telheiras, dia 5 de Maio.
Terá 98 páginas a preto e branco, a capa é do 
ilustrador João Vasco Leal e o interior conta com 
uma entrevista a Carlos Páscoa.
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O projecto Zona foi fundado em 2009 e tem 
como objectivo principal o desenvolvimento e a 
divulgação da banda desenhada e da ilustração 
em Portugal. 
Este projecto tem contado com um amplo leque de 
colaborações de autores Portugueses e também 
com participações internacionais oriundas do 
Brasil, Argentina, Estados Unidos e Espanha. Um 
dos objectivos principais é dar a conhecer novos 
autores, disponibilizando uma plataforma que 
permita dar maior visibilidade ao seu trabalho.
A Zona é actualmente editada por André Oliveira, 
Fil e Miguel Peres, através da Associação 
Tentáculo, uma associação cultural com o 
objectivo de apoiar este e outros projectos, 
oficializando assim um caso de sucesso de 
colaboração entre autores.

O PROJECTO ZONA

ASSOCIACAO TENTACULO

AUTORES PARTICIPANTES NA ZONA NIppon 1

Inaugurada em Julho de 2010, a Associação 
Tentáculo, de cariz artístico e cultural, tem vindo 
a albergar e motivar o plano de jovens autores dos 
mais variados quadrantes, na criação de novos 
suportes e desafios de exposição comercial.
Impulsionada pela revista Zona, um projecto 
editorial de banda desenhada e ilustração com 
expressão no universo nacional das artes, reuniu 
uma bolsa de artistas portugueses e estrangeiros 
que têm vindo a fundamentar um avanço criativo 
e de colaboração entre amigos e desconhecidos 
movidos pela mesma missão: criar até cair.

       associacaotentaculo@gmail.com
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