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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE 2019
Nota Introdutória da Direção
A Associação Malcata com Futuro (AMCF) tem a sua sede em Malcata, no concelho do Sabugal. Foi
constituída no dia 21 de julho de 2015. Trata-se de uma Associação sem fins lucrativos, cujo objeto é o
fomento e a promoção do desenvolvimento económico, social, ambiental e cultural.
Movem a AMCF os nobres princípios da sustentabilidade que estão plasmados nos seus Estatutos e
Regulamento (consultar: www.malcatacomfuturo.pt).
Pretendemos contribuir ativamente para criar FUTURO no território. Na nossa atuação privilegiamos os
interesses de médio e longo prazo. Pretendemos contribuir para iniciar um processo de mudança,
partindo de uma abordagem sistémica, identificando potenciais, configurando respostas inovadoras e
sustentáveis para os problemas societais complexos do território. Temos a ambição de contribuir
ativamente para uma dinâmica concelhia que enfrente bloqueios e dificuldades, que encontre soluções
inovadoras e sustentáveis.
Para contribuir pretendemos encarar os recursos numa perspetiva integrada, holística, para mais
eficazmente se conseguirem resultados que permitam contrariar o definhamento económico e social.
Pretendemos ajudar a inovar na exploração dos recursos.
As receitas da AMCF são as quotas anuais dos seus Associados (Coletivos e Individuais). Em 2019
continuámos a ter o apoio dos associados coletivos (Tecneira, Interprev, Silvapor e Gesflopor).
A aplicação dos fundos continuou a ser feita em três vertentes: i) atividades da iniciativa exclusiva da
AMCF; ii) patrocínio; iii) doações.
No ano 2019 seis factos significativos são de destacar: i) o apoio à Associação de Solidariedade Social de
Malcata (ASSM); ii) A Audição Publica “Albufeira do Sabugal- Recursos Hídricos do Concelho”; iii) a
quantidade de ações culturais desenvolvidas; iv) a materialização do Protocolo de cooperação com a
Universidade da Beira Interior (UBI); v) o arranque do Espaço “Malcata Future Idea”; vi) A realização do
ato eleitoral para os Órgãos Sociais da AMCF”.
Em termos culturais a sede da AMCF continuou a ter uma intensa ocupação. Foi utilizado para :
Exposição de Fotografia “Flores da Serra nas objetivas de Jolon e Josnumar”; Workhop Flores
autóctones / Flores comestíveis; Exposição Nó Cego – Trabalhos em Trapilho; Workshop de trabalhos
em bracejo.
Continuaram a ser alimentadas as páginas temáticas no facebook (Associação Malcata com Futuro) –
(Conversas com Futuro)- (Fileira Florestal da Serra “do Lince” da Malcata) – (Bolsa de Terras) – (Açude
em Malcata, uma necessidade, uma obra âncora) – (Ofélia- Depois do Fiasco que sucedâneo?)–
(Malcatenhos pelo Mundo) – (Artesanato e Produtos de Malcata) - (Malcata Future Idea) - (Turismo
Sustentável, Casas da aldeia de Malcata) - (Cabrito da Serra ”do Lince” da Malcata) - (Baldios da
Freguesia de Malcata) - ( Albufeira do Sabugal - Liga de amigos) - ( Malcata, aldeia autossustentável)
(Ribeira das Veigas – Recuperação e valorização, uma necessidade)
AMCF é um recurso do Sabugal.
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0 - Introdução
Para desenvolver as suas atribuições a AMCF atua através de 4 Grandes Pilares: Capacitação –
Divulgação – Economia local (microeconomia) – Representação.
As atividades em 2019 desenvolveram-se segundo 7 eixos de intervenção:
i) Economia: (Malcata Future Idea);
ii) Perspetivar património: (Protocolo com UBI);
iii) Cultura: (Exposição “Nó Cego ”) - (Exposição de Fotografia “Flores da Serra nas Objectivas de
Jolon e Josnumar) - (Concurso floral) – (Concerto comemorativo do 4º Aniversário) (Concerto de Banda Filarmónica de Famalicão da Serra) - (Concerto de Natal);
iv) Solidariedade: (Apoio à ASSM – Associação de Solidariedade Social de Malcata);
v) Desporto: (patrocínio a ACDM);
vi) Comunicação: (prosseguindo a dinâmica em curso de dar visibilidade à marca “Malcata” e de
envolvimento da população);
vii) Capacitação: (workshop sobre Flores autóctones / Flores comestíveis) (atribuição de Diploma
de Mérito)

1)

Espaço “Malcata Future IDEA”.

https://www.facebook.com/Malcata-Future-Idea-711097849265250/?modal=admin_todo_tour
O Espaço aberto, que se pretende seja de emanação de ideias, de cooperação, de interação, de
partilha, completou um ano de existência, tendo sido utilizado pela firma Brace’arte, dois artesãos
e alguns principiantes na arte do artesanato.
Foi possível testar, com a Brace’arte, a via de cooperação desejada pela AMCF: “Apoiar iniciativas,
estar disponível”!
No dia 27 de setembro decorreu no Espaço um Workshop de trabalhos em BRACEJO, organizado
pela mestre artesã ISABEL MARTINS. Para esta ação de formação a AMCF apenas disponibilizou o
espaço. Foi pouco, mas muito significativo!
Foi testado o Programa-piloto “As Guardiãs” que pretende valorizar sabores e saberes da nossa
terra! Estiveram em Malcata um grupo de 10 pessoas, de Madrid e Lisboa, que ficaram encantadas
com Malcata. O workshop comprovou a exequibilidade do programa e teve eco na imprensa do
pais vizinho!
https://www.entornoturistico.com/Malcata-pasion-por-el-turismo-rural-enPortugal/?fbclid=IwAR3qzzfSWZ8OjsEgNq3CtP11cNnnPs587Oi5Ug6TPOUx6zgrAjIx2OoiwHw

2) Protocolo de cooperação com Universidade da Beira interior (UBI)
2.1) Concurso de Ideias “Juntar água para a autossustentabilidade”
https://www.facebook.com/events/2263248383957995/?active_tab=discussion
No seguimento do Protocolo assinado a 28 de Maio de 2018 foi lançado um concurso de ideias,
apelidado “Juntar Água para a Autossustentabilidade” dirigido aos alunos do 1º ano de
Arquitetura, fazendo parte de uma cadeira de avaliação.
O Concurso inseriu-se no âmbito do Protocolo de Cooperação entre a Universidade da Beira
Interior (UBI) e a Associação Malcata Com Futuro (AMCF) e desenvolveu-se em parceria com a
Junta de Freguesia de Malcata.
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O objetivo foi recolher ideias para revitalizar a Frente d’Água, zona do Lago – espelho d´água
(barragem), propondo um anfiteatro a céu aberto integrado na Natureza e um equipamento para
exposições e eventos temporários. A ideia conceptual de intervir junto ao espelho d’água
possibilita ainda a proposta de um açude que mantenha o nível da água junto à aldeia
A aldeia de Malcata acolheu, dia 20 de fevereiro, um grupo de 64 estudantes e 5 professores de
arquitetura, que conversarem com a população, observarem “in loco” a realidade urbanística e o
enquadramento rural e paisagístico.
O desafio colocado aos alunos foi o de proporem um novo espaço de reunião e espetáculo
(anfiteatro ao ar livre e centro de exposições). Um local de encontro com o melhor da cenografia
da aldeia (natureza e espelho d’agua). Pela Junta de Freguesia foram sugeridos dois locais
distintos, junto ao plano de água.
Após uma manhã intensa de trabalho, e almoço, os alunos regressaram à UBI rendidos à beleza da
paisagem e entusiasmados com o desafio.
2.2) Exposição na UBI "Ideias para anfiteatro em Malcata"
https://www.facebook.com/events/335616043722551/permalink/343726902911465/
No dia 5 junho realizou -se na Universidade da Beira Interior (UBI) uma grande jornada dedicada à
arquitetura. O período da manhã foi preenchido com uma aula aberta pelo Arquiteto João Mendes
Ribeiro. A parte da tarde foi dedicada a Malcata.
Foi inaugurada a exposição dos trabalhos dos alunos do 1º ano do curso de arquitetura, em
resposta ao “Concurso de Ideias para Anfiteatro em Malcata”. Os 15 trabalhos expostos foram
elogiados pela sua qualidade, criatividade e sentido cénico e estético. Foram depois avaliados por
um júri, tendo sido atribuídos um 1º, um 2º prémios e três menções honrosas respetivamente a
Breno Cássio, Júlia Araújo, Ana Neto, Vanessa Teodósio e Maria Guimarães. De realçar a
constatação de os alunos premiados serem de várias nacionalidades e ainda o facto de o 1º e 2º
prémios terem sido atribuídos a estudantes brasileiros.
2.3) Concurso de Ideias – Apresentação de trabalhos em Malcata
https://www.facebook.com/events/2990559984292052/
Os cinco trabalhos referenciados na UBI foram expostos em Malcata de 21 de julho a 30 de
outubro. Nesta data foram apresentados à população pelos autores e professores.
3) Apoio a Associação de Solidariedade Social de Malcata (ASSM)
A ASSM, como IPSS, desenvolve há 28 anos, em Malcata, uma atividade altamente meritória no
âmbito do apoio social. A Instituição presta serviço à comunidade em três vertentes: residência,
centro de dia e serviço de apoio domiciliário.
Porque em 2019 ficaram concluídas obras de ampliação da casa-mãe que aumenta a capacidade
global para 71 utentes a AMCF decidiu oferecer dois organizadores de medicamentos e dois
televisores com os respetivos suportes, perfazendo um valor total de €3570 (três mil quinhentos e
setenta euros)
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4) Exposição “Nó Cego” - Trabalhos em trapilho
https://www.facebook.com/events/294635734504528/
A Exposição de Trabalhos em Trapilho "Nó Cego” esteve presente na sede da AMCF até 25 de
janeiro de 2019. A mostra incluiu um conjunto de 12 tapetes de trapilho, elaborados a partir da
reciclagem de vestuário.
A Exposição foi complementada por uma workshop sobre trabalhos em trapilho, que decorreu a
12 de janeiro, sobre o modo de fazer, de determinar o número de nós sem os contar e muitas
outras ideias que podem ligar o artesanato à Ciência e à premente necessidade de reutilizar e
reciclar.
A formadora, Prof ª Clementina Teixeira do IST, encantou, entusiasmou e motivou para a
reutilização e a reciclagem de tecidos. As 18 participantes enquanto praticavam partilhavam entre
si saberes e vivencias passadas à volta de trapos.
Nas palavras de José Escada da Costa “A curadoria da Exposição e do Workshop pela AMCF valeu a
pena e deixou sementes”.
As palavras de Clementina Teixeira: “Esperemos que estes trabalhos de reutilização de têxteis se
propaguem pelos artesãos e que permitam a ligação à Ciência. Há que estimular a reciclagem de
têxteis em especial das fibras sintéticas que são também responsáveis pela poluição dos oceanos
por microfibras plásticas. A workshop Nó Cego correu muito bem e estou muito satisfeita.
Obrigada à Associação Malcata com Futuro. Foi um êxito, com 16 participantes ativas e mais
outros a assistir. A Química, a simetria, as preocupações ambientais devido à poluição de
microfibras de plástico, tudo veio à baila. Acho que a ideia foi transmitida e acho que vai haver
ação. Eu adorei fazer a sessão e também aprendi mais algumas coisas. Por outro lado, mostrei
alguns trabalhos de reaproveitamento de têxteis que nunca tinha tido coragem para apresentar
em público. A próxima exposição/workshop será no Agrupamento de Escolas de Ribeiro Sanches
em Penamacor. O Nó Cego irá ser integrado no Módulo O microscópio vai ao Tear, que faz parte
da exposição Artesãos do Século XXI.”
5) Desporto
No ano de 2019 a AMCF patrocinou a 8ª Corrida de Montanha “Trilhos do lince” organizada pela
ACDM (Associação Cultural e Desportiva de Malcata).
6) Ribeira da Veigas – Recuperação e Valorização, uma necessidade
https://www.facebook.com/Ribeira-das-VEGAS-Recupera%C3%A7%C3%A3o-evaloriza%C3%A7%C3%A3o-uma-necessidade-648209958849843/?modal=admin_todo_tour
A Ribeira das Vegas que agora desagua na albufeira do Sabugal teve, em tempos, um papel
determinante em termos de regadio, de maternidade e de viveiro de espécies autóctones. Hoje
está ao abandono! Em tempos mantinha caudal todo o ano, em maior ou menor quantidade. Hoje
fica seca a maior parte do ano.
A AMCF e a Junta de Freguesia de Malcata acordaram colaborar ativamente numa parceria a 50%
para a elaboração de um projeto visando a valorização e a recuperação da Ribeira. Para o efeito a
AMCF preparou, em 2018, uma Memória Descritiva e a Junta de Freguesia assumiu o
compromisso de solicitar propostas a empresas da especialidade.
Esta atividade não teve desenvolvimentos em 2019!
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7) Audição Publica sobre a situação da Albufeira e dos Recursos Hídricos do
Concelho do Sabugal
https://www.facebook.com/events/2418560248236096/
https://www.facebook.com/Albufeira-do-Sabugal-Liga-de-Amigos-110336103010755/
A AMCF organizou, no dia 25 de setembro, conjuntamente com as Juntas de Freguesia que são
percorridas pelo Rio Côa, desde a nascente até à Albufeira do Sabugal (Foios, Vale de Espinho,
Quadrazais, Malcata e União de Freguesias do Sabugal e Aldeia de Santo António), uma Audição
Pública subordinada ao tema “Albufeira do Sabugal – Recursos hídricos do concelho do Sabugal”.
Na sessão, que teve lugar na Junta de Freguesia do Sabugal, participaram perto de uma centena de
pessoas. Um número importante para o Sabugal e que demonstra que o tema é deveras apelativo
e motivo de preocupação.
Victor Cavaleiro, professor catedrático da UBI, iniciou os trabalhos com uma comunicação sobre
“Recursos Hídricos ao longo da bacia do Côa”. Apresentou as potencialidades dos recursos e os
seus principais parâmetros hidrográficos. Ficou claro que os níveis freáticos são muito afetados
pelas variações da precipitação e que as características do solo proporcionam pouca
transmissividade e armazenamento o que determina que os recursos superficiais escasseiem nos
meses mais secos. Em termos muito gerais podemos afirmar que, potencialmente, o Sabugal tem
recursos hídricos suficientes para explorar, mas não para ceder na quantidade hoje solicitada
pelo Regadio da Cova da Beira!
A apresentação de José Escada da Costa, Presidente da AMCF, enquadrou a albufeira no
Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira (AHCB). Classificou a situação como um exemplo
de iniquidade territorial. Colocou em questão o atual modelo de gestão da água e justificou a
necessidade de uma regulação independente. Chamou à atenção para a absoluta necessidade de
estabelecer, regulamentarmente, um nível mínimo na Barragem que possibilite a eficaz
concretização do POAS e ainda para a utilidade da construção de um açude em Malcata.
Questionou as exigências, atuais e futuras, sobre a albufeira e, em consequência, defendeu que o
Sabugal deve exigir um Estudo de Avaliação de Impacto Ambiental “ex-post”, antes da
emergência de outros projetos de irrigação na Cova da Beira.
O ponto alto da intervenção, que causou alguma estupefação, foi quando afirmou que a captação
de água é excessiva. E justificou a afirmação com a desistência, em 1996, pelo Governo de então,
do Plano Integrado do Côa, que possibilitaria um transvase destinado à Cova da Beira, de 82
hm3 por ano, passando pela Barragem do Sabugal. Esse valor é precisamente o que hoje é
possível retirar da albufeira. Na opinião de José Escada da Costa não faz sentido, perante aquela
amputação, encarar tão elevado volume de transvase.
Por fim José Escada da Costa considerou ser absolutamente necessário a implementação de um
Plano de Recuperação, Valorização e Gestão Otimizada dos Recursos Hídricos do Concelho do
Sabugal que consubstancie um programa de investimento que permita reter um volume de água,
em superfície livre e ou no subsolo, equivalente, no mínimo, a 82 hm3/ano (precisamente o valor
que o Sabugal cede ao AHCB).
Seguiu -se o debate com a participação do publico onde foi notória a preocupação das pessoas
com os problemas do abastecimento doméstico e de empresários com a falta de água nas
explorações agrícolas. Muitos referiram a grande utilidade desta audição publica.
No final foi lida e aprovada uma exposição que posteriormente foi dirigida aos ministros com as
tutelas da agricultura e do ambiente do XII Governo Constitucional. A exposição foi subscrita por
224 pessoas.
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8) Enquadramento Floral
8.1) Concurso
8.2) Workshop “Flores Autóctones / Flores Comestíveis”
8.3) Exposição “Flores da Serra nas Objetivas de Jolon e Josnumar”
https://www.facebook.com/events/362796421231551/
https://www.facebook.com/events/260356331508405/
https://www.facebook.com/events/1774935009317341/
Pelo 4º ano consecutivo a AMCF lançou o concurso Embelezamento Floral de Malcata. Pelo 2ª vez
realizou um workshop sobre “Flores comestíveis/ flores autóctones”. Pela 1ª vez associou, este
ano, uma exposição de fotografia com o tema “Flores da Serra”.
Com as três iniciativas pretendeu-se contribuir para enaltecer recursos endógenos (flores
silvestres, em áreas naturais) muito importantes em termos de apicultura e de valores
paisagísticos, para melhorar a beleza da aldeia e para reforçar o sentido de pertença da população.
Para o efeito, conjugaram-se cinco fatores facilitadores:
–Recursos humanos conhecedores, que dedicaram uma vida inteira às flores, como jardineiros em
França, e que hoje gozam a sua reforma na aldeia;
– A disponibilidade de uma formadora credenciada, “floral designer”, Maria José Duarte, com
presença frequente em programas televisivos;
– A colaboração, como formadora, de uma especialista em arte floral, Anabela Augusto, com
méritos reconhecidos e muitos trabalhos expostos em locais de culto;
–Fotografias de flores da Serra da Malcata, de dois excelentes fotógrafos da natureza, José Lopes
Nunes (Jolon) e José Nunes Martins (Josnumar), que acederam a expor conjuntamente;
– Uma Serra onde abundam espécies (a flor de carqueja, o alecrim, o rosmaninho, a flor da giesta
amarela e giesta branca, a urze, a flor da xara, etc.)…
Considerou a AMCF que juntando todos esses recursos estariam reunidos os ingredientes certos
para mais uma grande manifestação de exaltação da beleza da aldeia, com as suas flores silvestres.
Os prémios a Concurso continuaram a ser não monetários. Tal como em 2018 a aposta foi a
contribuição para a limpeza de terrenos. A entrega de “cheques -brinde” num total de 183
horas/homem de trabalhos de silvicultura, valor que duplicou em relação ao ano transato. As
ofertas foram da AMCF (equipa de sapadores de Malcata) e de duas empresas da área florestal
(Silvapor e Gesflopor). Houve um primeiro e um segundo prémio, para 3 categorias, a saber: i)
casas apenas; ii) casas com logradouro; iii) casas com jardim.
O workshop decorreu no dia 18 de maio. O programa da manhã abordou o tema flores
comestíveis. A tarde foi dedicada a arranjos florais.
Como patrocinadores do Workshop temos a registar a Interprev, a Funerária Alves do Sabugal, a
revista Arte Flores e Jardins e duas micro-empresas de Malcata: A Casa das Camélias (atua no
mercado de arrendamento – turismo de aldeia) e a Brace’arte (artesanato).
9) Atribuição de diploma de mérito e de membro honorário a ISABEL MARTINS
AMCF atribuiu, em 2017 e 2018, quatro diplomas de mérito (a Inês Andrade, pelo seu trabalho
como diretora artística do Festival de Musica da Bendada) (a Rui Chamusco, Gloria Sobral e Gaspar
Sobral pela obra de solidariedade em Timor-Leste).
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Em 2019 a Direção da AMCF decidiu distinguir a excelência criativa de trabalhos em bracejo que
tem projetado o artesanato sabugalense, a nível nacional e internacional, atribuindo, o DIPLOMA
de MÉRITO e Membro Honorário à mestre artesã ISABEL MARTINS, natural de Malcata e aí
residente. O seu trabalho distingue-se pela criatividade que se traduz em peças de fina beleza que
têm vindo a ser expostas e referenciadas em vários fóruns de artes e ofícios, em Portugal, Espanha
e França.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011766467583
Para Malcata é motivo de grande satisfação constatar o alto reconhecimento que está a ser
prestado ao trabalho de uma filha da terra. Isabel é hoje uma excelente embaixadora cultural do
Sabugal. Na cestaria de artesanato é já uma referência nacional!
10) Concertos
10.1) Concerto Comemorativo 4º Aniversário da AMCF na Igreja Matriz de MALCATA
https://www.facebook.com/events/3098673103482391/
https://www.facebook.com/bendadamusicfest/
A AMCF tem apoiado o Bendada Music Festival, todos os anos, desde que começou em 2016. Este
festival inclui anualmente na sua programação o Concerto de Aniversário da AMCF na Igreja Matriz
de Malcata. Em 2019 o Concerto realizou –se a 17 de julho.
10.2) Concerto pela Banda Filarmónica de Famalicão de Serra
O concerto realizou-se a 11 de agosto e integrou-se no programa das festas de Malcata em honra
de S. Barnabé.
10.3) Concerto de Natal 2019
https://www.facebook.com/events/446995416227134/
No dia 15 de dezembro realizou-se na igreja paroquial de Malcata mais um concerto de Natal
promovido pela Associação Malcata com Futuro (AMCF). Fazendo jus ao nome a aposta continuou
a ser “futuro”, ou seja, em 30 alunos do Conservatório de Música de S. José da Guarda sob a
direção da Professora Olena Sokolovska, com acompanhamento ao piano do Professor Tiago
Santos e a colaboração do Professor Pedro Ospina.
Para uma assistência interessadíssima, que encheu por completo a Igreja, atuaram o Ensemble
Allegretto, o Ensemble Intermezzo, Inês Gonçalves (violino), Tiago Cerqueira (guitarra), José Pedro
Mesquita (guitarra) e Eva Grancho (viola de arco). Foram interpretadas músicas alusivas à época
natalícia, com muito sentimento, harmonia, mestria e competência que muito entusiasmaram o
publico presente.
Este foi o 6º Concerto de Música Clássica promovido pela AMCF, em Malcata. Todos eles contaram
com a colaboração de Ana Margarida Lamelas, com raízes em Malcata, estudante de viola de arco
da Royal Welsh College of Music and Drama em Cardiff.
11) Eleições para os Órgãos Sociais da AMCF / Assembleia Geral

Extraordinária

https://www.facebook.com/events/928434984196322/
https://www.facebook.com/events/2922378461105761/
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O ato eleitoral decorreu a 31 de outubro das 14 às 17horas. Às 17:15 horas foi encerrada a urna e
a Mesa da Assembleia Geral procedeu à contagem dos votos. Foram contabilizados 25 votos todos
considerados válidos e todos a favor da única lista candidata.
A Assembleia Geral Extraordinária que se seguiu ao ato eleitoral decorreu normalmente. Foi
reafirmada a decisão de que a nova Direção tomaria posse imediatamente após a próxima
Assembleia Geral que aprovará Orçamento e Plano de Atividades 2020
12) Comunicação
Prosseguiu a dinâmica, em curso, de dar visibilidade à marca “Malcata”, de esclarecer e envolver a
população. Os canais de comunicação estabelecidos basearam-se em artigos no Jornal cinco
quinas, no website www.malcatacomfuturo.pt e nas várias paginas facebook
www.facebook.com/malcatacomfuturo/ .
No facebook estão seguintes páginas temáticas:
Malcata Future Idea : https://www.facebook.com/Malcata-Future-Idea-711097849265250/
Malcata: Aldeia Autossustentável https://www.facebook.com/Malcata-Aldeia-Autossustentavel274422809639182/
Turismo Sustentável – Casas de aldeia - Malcata :
https://www.facebook.com/autossustentabilidade/
Ribeira das Veigas: https://www.facebook.com/Ribeira-das-VEGAS-Recupera%C3%A7%C3%A3oe-valoriza%C3%A7%C3%A3o-uma-necessidade-648209958849843/?modal=admin_todo_tour
Fileira Florestal da Serra “Do Lince” da Malcata: https://www.facebook.com/Fileira-Florestal-daMalcata-327797174231037/
Baldios da Freguesia de Malcata: https://www.facebook.com/Baldios-da-Freguesia-de-Malcata428184424261665/
Cabrito da Serra “do lince” de Malcata: https://www.facebook.com/Cabrito-da-Serra-do-Lince-daMalcata-126572484834674/
Bolsa de Terras - AMCF: https://www.facebook.com/Bolsa-de-Terras-AMCF-592930957574334/
Artesanato e Produtos da Malcata: https://www.facebook.com/Artesanato-e-Produtos-daMalcata-1808561469378628/
Malcatenhos pelo Mundo: https://www.facebook.com/malcatenhospelomundo/?fref=ts
Açude em Malcata, um direito: ttps://www.facebook.com/Paredão-em-Malcata-um-direito164365883971059/
Ofélia? Depois do fiasco, que sucedâneo? : https://www.facebook.com/Ofelia-Depois-do-FiascoQUE-Sucedâneo-137272020076272/
Conversas com Futuro: https://www.facebook.com/Conversas-com-Futuro-1862943133953944/
Albufeira do Sabugal – Liga de amigos: https://www.facebook.com/Albufeira-do-Sabugal-Liga-deAmigos-110336103010755/
Malcata 31 de dezembro de 2019

A Direção
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