
KANTATA DO TECTO INCERTO

Na sequência do trabalho criativo, de pendor comunitário, realizado no ano de 2013, que culminou 
na apresentação do espectáculo KANTATA DE ALGIBEIRA, uma equipa de criadores, que integra 
a quase totalidade da então reunida, dispõe-se agora a empreender a escrita, composição e 
encenação de uma espectáculo acerca da questão da habitação. O libreto da peça alimentar-se-á das 
inquietações, reflexões e propostas do grupo de pessoas que a interpretarão em cena.

Esta nova obra polifónica – KANTATA DO TECTO INCERTO – será produzida pela Casa da 
Achada - Centro Mário Dionísio (CA-CMD) e contará com a participação de intérpretes 
pertencentes ao Coro da Achada e ao Grupo de Teatro Comunitário da CA-CMD, para além de 
elementos de todas as idades e ofícios residentes na zona geográfica onde a Casa da Achada se 
encontra instalada e outros locais igualmente afectados por pelos problemas da habitação.

A habitação é um direito indiscutível e a procura de abrigo é porventura a mais ancestral atitude dos
humanos à face da terra. Todavia, as convulsões sociais que, por estes dias, desfiguram as nossas 
cidades – gentrificação, especulação imobiliária, turistificação, etc. – têm conduzido ao desrespeito 
total por esse direito que emana de uma necessidade humana básica.

Procurámos apoios oficiais para este projecto, mas não os conseguimos obter. Reformulámo-lo e 
estamos a tentar esta outra via de angariar fundos, o crowdfunding, porque queremos muito fazê-lo. 
Precisamos agora de mãos capazes de apoiar.

Com 13 000 euros e outros tantos amigos, conhecidos ou desconhecidos, que de muitos modos se 
associarão a nós, poderemos garantir as condições mínimas de concretização do nosso projecto 
KANTATA DO TECTO INCERTO. Dar voz a quem a não tem para que cante o seu direito a ter 
casa é o objectivo deste projecto mas só será possível com a participação e o apoio de quem gosta 
da CA-CMD, de quem precisa de palavras para respirar e de quem partilha esta vontade de grito 
colectivo. Qualquer contribuição é bem-vinda. Em dinheiro e ajudando na divulgação deste 
crowdfunding.

Kantata do Tecto Incerto

Recolhas: Luiz Rosas
Texto: Regina Guimarães
Música: Pedro Rodrigues e João Caldas
Encenação: Margarida Guia
Assistência de encenação: F. Pedro Oliveira
Produção: Catarina Carvalho e Pedro Soares
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