
        

                                                      Comunicado de Imprensa  

                            27 de janeiro de 2014 

 

A 10ª Turista 

pelo GMT – Oficina Versus  

 

 

O Governo Regional da Madeira, através da Secretaria 

Regional da Educação e Recursos Humanos, apresenta o 

Grupo de Mímica e Teatro OFICINA VERSUS da DRE/ 

Educação Artística com uma nova produção para 2014 

intitulada: A 10ª TURISTA de Mendes de Carvalho, com 

dramaturgia e encenação de Duarte Rodrigues.  

 

O GMT Oficina Versus do Núcleo de Inclusão pela Arte (NIA), 

está atualmente enquadrado na Divisão de Expressões 

Artísticas (DEA) da Direção de Serviços de Educação Artística 

e Multimédia (DSEAM).  

 

As escolhas do GMT Oficina Versus, têm como critério os 

valores sociais, orientados para a reflexão e para a mudança 

de atitudes, uma função subjacente à da natureza do próprio Teatro, 

enquanto linguagem artística, canal de comunicação e veículo de 

transformação da consciência humana.  

 

Num país real que todos temos bem presente, abarrotado de lugares 

comuns, onde se invertem os valores humanos e sociais, numa crescente 

perda de direitos e de identidade individual e coletiva, surge uma história 

com a mesma idade deste projeto (Oficina Versus - 25 anos), agora mais 

atual do que nunca. Em tom de sátira social, num país imaginário onde, de 

forma poética, lúdica, humorística e algo corrosiva, se denunciam vícios, 

falsas atitudes e defeitos comezinhos de um quotidiano em degradação. 

Urge cada vez mais pensar e intervir e a Arte tem um papel fundamental 

nesta tomada de consciência de todos nós. 

Vamos ao Teatro para rir das nossas próprias verdades e descobrirmo-nos 

nelas. É este o nosso contributo no 1º espetáculo de teatro inclusivo em 

2014, um ano em que completamos 25 anos, e que queremos seja intenso 

em consciência e em valores positivos.  



Partilhe connosco este lugar de todos: O Teatro. Porque, no final, todos 

seremos MAIS FELIZES!  

 

SINOPSE 

 

A nossa história acontece no País das Maravilhas, um lugar imaginário e 

muito particular, onde todas as figuras ocupam um lugar de relevo, quais 

bonecos em miniatura, num jogo de representação do mundo real, com 

regras próprias, causadoras de grande estranheza para quem o visita. De 

súbito, algo insólito acontece: uma simples turista acompanhada do marido 

chega ao país e, sem perceber porquê, é recebida com pompa e 

circunstância pelas mais importantes entidades locais. É tratada com 

honras de Estado, convidada para inaugurações, visitas e até entrevistas 

com membros do governo. Como se isso não bastasse, é ainda 

condecorada e homenageada como se fosse a mais importante pessoa 

desse país. A dado momento, percebe que esse procedimento se prende 

com o facto de ela ser a 10ª turista na ordem de entrada no país que se 

designa decimal e que esse número é de extrema importância em tudo o 

que aí acontece. É então que surge o inesperado… 

 

Os bilhetes encontram-se à venda no Teatro Municipal Baltazar Dias e, 

posteriormente, no Cine Teatro de Santo António 

 

Este evento é uma co-produção entre a Associação Regional de 

Educação Artística, o Departamento de Cultura da Câmara Municipal 

do Funchal e Teatro Experimental do Funchal 

CALENDÁRIO DE ESPETÁCULOS 

 

 A 10ª TURISTA (M/10 ANOS)    

de Mendes de Carvalho 

Dramaturgia e Encenação - Duarte Rodrigues 

 

TEATRO MUNICIPAL BALTAZAR DIAS: 

 

30 JANEIRO / 5ª f  

Ante-Estreia – 15h00 (Público Escolar e Público Geral) 

31 JANEIRO / 6ª f. 

Estreia – 11h00 e 15h00 (Público escolar) 

01 FEVEREIRO / SÁB. 

21H30 (Público Geral) 

02 FEVEREIRO /DOM.  

18H00 (Público Geral) 



 

CINE TEATRO STº ANTÓNIO: 

20 FEVEREIRO / 5ª f  

15h00 (Público Escolar e Público Geral) 

21 FEVEREIRO / 6ª f  

11h00 e 21h30 (Público Escolar e Público Geral) 

22 FEVEREIRO / Sáb. 

21h30 (Público Geral) 

 

Tempo de Representação: 1h10m 

RESERVAS:  

291.203054/924292895 (Sónia Perneta)  

 

 

 

PREÇÁRIO  

2,00€ - Escolas e grupos Institucionais 

3,00€ - grupos de 10 ou mais pessoas 

3,00€ > 65 anos e estudantes 

5,00€ - Público em geral 

 

 

 

 

 

Solicito a V. Ex.ª a melhor divulgação desta informação. 

Com os melhores cumprimentos.      

 

 


