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O TEATRO VAI À ESCOLA | ZÉ PIMPÃO, O ACELERA 

Espectáculo para Escolas, Salas de Aula e Rede Bibliotecas Escolares 
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Zé Pimpão, O Acelera 

do papel para o Cinema e para o Teatro 

 

 Zé Pimpão, O Acelera, é o livro de José Jorge Letria, várias vezes editado, a última do Clube do 

Autor em Maio 2017, uma ilustração de André Letria. 

 

José Jorge Letria é jornalista, poeta, dramaturgo, ficcionista e autor de uma vasta obra para 

crianças e jovens traduzida em várias línguas, sendo autor de diversos textos escolares do 1.º Ciclo. 

 

André Letria, ilustrador, é formado pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa, fundador da editora 

Pato Lógico, conta já com um relevante legado na área da ilustração, sobretudo infantil, que lhe tem 

conferido alguns prémios nacionais e internacionais, nomeadamente o Prémio Gulbenkian, o Prémio 

Nacional de Ilustração, um Award of Excellence for Illustration, entre outros.  

E 2009, com o apoio do Ministério da Cultura, do ICAM e da RTP, André Letria é realizador da 

curta metragem do Zé Pimpão, o Acelera, que contou com a participação especial de António Feio. 

 

Vasco Letria, desde sempre ligado ao teatro e encenador de alguns espectáculos como Portugal 

por Miúdos, de José Jorge Letria e As Naus de Verde Pinho, de Manuel Alegre - em cena no Museu 

Nacional de Arqueologia, Mosteiro dos Jerónimos - transforma agora esta obra num divertido 

espectáculo para percorrer escolas e bibliotecas. 
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Sinopse  

Zé Pimpão, O Acelera é uma divertida lição de cidadania.  

Dedicado a crianças entre os 3 e os 7 anos, em tom trágico-humorístico, aborda com ironia e 

pedagogia o tema da prevenção rodoviária, lançando outros desafios como a Cidadania, Educação Cívica, 

a temática Ambiental e alguns alertas sobre os perigos associados ao excessivo consumo de bebidas 

alcoólicas. 

Queremos melhorar os hábitos dos nossos condutores? Comecemos já!  

Um espectáculo que contribuirá para a formação de um público informado e responsável, e 

adultos mais preparados. Zé Pimpão, O Acelera é um espectáculo diferente e leve, interpretado por um 

actor profissional, que encherá qualquer sala de aula ou biblioteca de diversão e peripécias. 

Zé Pimpão, o Acelera é uma figura cómica que simboliza o anti-herói. 

Vaidoso, irresponsável e trapalhão, Zé Pimpão rapidamente descobre que o único prémio para a 

sua gabarolice são os acidentes, pernas partidas e os arranhões na cabeça. 
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Apresentação nas salas de aula ou bibliotecas 

 

 

Condições da Sala e Preço Sob Consulta.  

 

 

 

 

 

Mais informações: 

reservas@focolunar.com | 916 762 706 

Obrigado e até breve!  


