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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE 2018
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). A Assembleia Geral da AMCF de 2018 aprovou
ligeiras alterações ao Regulamento. Uma delas foi de âmbito. O Concelho do Sabugal passou,
explicitamente, a ser a sua área geográfica de intervenção.
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 o desenvolvimento.
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 2018
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 2018 seis factos significativos são de destacar: i) o apoio à Associação dos Amigos Solidarios
com Timor Lorosae (AStiL); ii) o valor global das doações; iii) a quantidade de ações culturais
desenvolvidas pela AMCF; iv) o Protocolo de cooperação com a Universidade da Beira Interior (UBI); v)
a iniciativa “Malcata Future Idea”; vi) A cooperação iniciada com a Junta de Freguesia de Malcata
visando a “Requalificação da Ribeira das Veigas”.
Em termos culturais a sede da AMCF teve uma intensa ocupação. Foi utilizado para : Exposição de
Fotografia “ Expressões Lorosae””; Workhop Flores autóctones / Flores comestíveis; Exposição de
fotografia “Olhar de Jolon” ; Exposição Nó Cego – Trabalhos em Trapilho.
As restantes atividades desenvolvidas foram: Concurso Enquadramento Floral; Apoio a ASTiL na
Jornada Solidária com Timor; Concerto comemorativo do 3º aniversário; Concerto de Natal .
Destaca-se em 2018 a criação do espaço (co-work) “Malcata Future Idea” visando facilitar o
empreendedorismo local.
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) –
(Paredão em Malcata, uma necessidade, uma obra âncora) – (Ofélia- Depois do Fiasco que
sucedâneo?)– (Malcatenhos pelo Mundo) – (Artesanato e Produtos de Malcata …). Foram criadas mais
sete (Malcata Future Idea) (Turismo Sustentável, Casas da aldeia) (Cabrito da Serra ”do Lince” da
Malcata) (Baldios da Freguesia de Malcata) ( Albufeira do Sabugal - Liga de amigos) ( Malcata, aldeia
autossustentável) (Ribeira das Veigas)
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 2018 desenvolveram-se segundo 7 eixos de intervenção:
i) Economia (Malcata Future Idea) (Protocolo com UBI);
ii) Preservação do património (apoio a Fábrica da Igreja);
iii) Cultura (Exposição de Fotografia “Expressões Lorosae) – (Concurso floral) – (Concerto
comemorativo do 3º Aniversário)- (Exposição Fotográfica “Olhar de Jolon”)- (Concerto de
Natal) – (Exposição “Nó Cego ”);
iv) Solidariedade (Apoio à ASTiL – Jornada solidária com Timor) (Adesão a Campanha “pequeno
príncipe chamado Dinis”) ;
v) Desporto (patrocínio de atividade da 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) (apoio a formação
individual)

1)

Espaço “Malcata Future IDEA”.

http://www.cincoquinas.net/?news=malcata-espaco-malcata-future-idea
https://www.facebook.com/Malcata-Future-Idea-711097849265250/?modal=admin_todo_tour
No sentido de facilitar a criação e a gestão de negócios, decidiu a AMCF transformar a sua sede
num espaço de trabalho partilhado (co-work), onde empreendedores possam domiciliar a
empresa, numa morada, sem a necessidade de um investimento inicial.
Em meados de Outubro lançámos o concurso. O respetivo cartaz foi colocado em locais
estratégicos e o concurso foi divulgado no Jornal 5 Quinas e em várias páginas facebook. O
concurso prolongou-se até 22 de dezembro. Na divulgação constava que “Malcata Future Idea”
disponibilizaria, gratuitamente e por um tempo pré-estabelecido: Escritório; Sala de reunião;
Electricidade; Internet; WiFi; Ar condicionado; Acesso 24h; Página web individualizada; Afixação de
placa /logotipo na entrada; Expositor / Roll-up / catálogo/ etiquetagem / material de embalagem.
Como resultado do Concurso passaram a ter acesso ao espaço, a partir de 02 de janeiro de 2019 a
firma Brace’arte e mais dois artesãos que estão em processo de criação de empresa unipessoal

2) Protocolo de cooperação com Universidade da Beira interior (UBI)
http://www.urbi.ubi.pt/pag/17502
http://malcatacomfuturo.pt/web/wp-content/uploads/2018/06/UBI-AMCF.pdf
http://www.cincoquinas.net/?news=ubi-e-amcf-assinam-protocolo
http://www.cincoquinas.net/?news=professores-da-ubi-visitam-malcata
A 28 de Maio a AMCF assinou um Protocolo de Cooperação com a Universidade da Beira Interior
(UBI). O protocolo foi assinado por José Páscoa, Vice-Reitor para a Área Investigação e Projetos, e
por José Escada da Costa, presidente AMCF.
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O acordo estabelece que as duas entidades vão colaborar na realização de estudos, projetos de
investigação e de prestação de serviços, promover a organização conjunta de seminários,
conferências, colóquios e aulas abertas sobre temas de interesse para ambas as Instituições, bem
como a disponibilização de especialistas para a realização destes ou de outro tipo de atividades;
está previsto ainda o intercâmbio de informações provenientes de levantamentos e investigações
que possam resultar num aproveitamento de sinergias.
No dia 19 de dezembro de 2018 visitaram Malcata os seguintes Professores do Departamento de
Engenharia e Arquitetura: Profª Inês Campos; Profª Andreia Garcia; Prof Filipe Neto; Prof Rogério
Galante; Prof João Delgado
A visita da Delegação da UBI permitiu importante troca de impressões com a participação da Junta
de Freguesia, observar locais importantes da aldeia e perspetivar trabalhos para os alunos de
arquitetura realizarem durante o segundo trimestre!

3) Preservação do Património arquitetónico - religioso
Respondemos favoravelmente a um pedido da Fábrica da Igreja. Contribuimos, para o arranjo dos
dois altares laterais da Igreja Matriz, com €5000 (cinco mil euros).

4) Apoio a Associação dos Amigos Solidários com Timor – Leste (ASTiL)
Em 2017 nasceu em Malcata um projeto de solidariedade de alto valor humanitário.
Com frequência se afirma que vivemos um período de crise de valçores! Carecendo a afirmação de
confirmação científica, certo é que atitudes cidadãs, altruístas, solidárias, desprendidas devem ser
apontadas e referenciadas pelo valor social que transmitem!
Três malcatenhos decidiram, após uma vida profissional intensa, dedicar o tempo das suas
reformas para dar e servir em prol da humanidade, contribuindo para um Mundo melhor.
Rui, Glória e Gaspar criaram a Associação dos Amigos Solidários com Timor-Leste (ASTiL). Uma
associação portuguesa, sem fins lucrativos, criada para desenvolver iniciativas de ajuda ao povo do
interior de Timor -Leste na sua luta contra a pobreza e no seu esforço de elevação dos padrões de
literacia e de qualificação. A ASTiL reuniu fundos e construiu uma PRIMEIRA ESCOLA EM
MANATI/BOEBAU, que foi inaugurada em inícios de 2018.
AMCF não podia deixar de dizer presente e de se juntar a esta nobre causa. Para além de
enaltecer tinha que apoiar tão dignificante exemplo de solidariedade humanitária!
A AMCF assinou um PROTOCOLO de COOPERAÇÂO com a ASTiL. Atribuiu, pela 1ª vez, 3 DIPLOMAS
de MÉRITO, por serviços prestados à comunidade! Organizou uma Exposição Fotográfica.
Colaborou numa Jornada Solidária. Fez doações monetárias no total de €1120 (mil cento e vinte
euros).
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5) Exposição de Fotografia “Expressões Lorosae”
https://www.facebook.com/events/136653250471811/
De 10 de fevereiro até 2 de abril , na sede da Associação Malcata com Futuro, foi possível visitar
todos os dias, das 16 às 17 horas, a exposição de fotografia que Vitor Cordeiro dedicou ao povo de
Timor-Leste. Uma exposição de alta qualidade que veio diretamente da sede da EDP no Porto
depois de ter sido exibida em varias cidades. Após Malcata foi instalada durante um mês na sala de
exposições temporárias do Museu do Sabugal.
“Expressões Lorosae” pretende ser, através do retrato, uma mostra, uma expressão, o quanto
possível fiel, da alma timorense captada pela objetiva do autor. Um trabalho que Vitor Cordeiro
teve o privilégio de realizar durante a sua estada em Timor Leste, onde participou no
levantamento do setor elétrico, sua reorganização e reconstrução. As deslocações pelo território
permitiram-lhe registar belas imagens de diferentes conteúdos, sendo o retrato o que mais o
cativou porque nele regista a alegria, a inocência, a dor, as marcas do tempo, a esperança…
Todos os registos foram efetuados em película a preto e branco e ampliados para o formato 30×40
Sobre a valia da exposição transcrevemos algumas afirmações:
...”As imagens expostas pretendem mostrar a simplicidade da alma timorense e através dela o
abraço profundo que este povo mantém com Portugal. Este país que deu mundos ao mundo,
deixando ligações duradouras. Fica o convite para ver a exposição e interpretar as mensagens que
as imagens transmitem”. (Vitor Cordeiro)
"Tenho um enorme prazer em expor em Malcata, tendo aceite de imediato o convite do Presidente
da Direção da Associação Malcata com Futuro, o meu colega Engº Escada da Costa, que tem esta
feliz parceria com a ASTiL. Sendo originário de uma aldeia, embora não tão interior, considero que
o acesso à cultura deve ser generalizado e por isso tenho igual interesse em expor num grande
centro urbano ou numa pequena povoação no interior, até porque compreendo as necessidades
das pessoas e o benefício que podem obter ao terem acesso a variadas formas de expressão
artística." (Vitor Cordeiro)
“A alma do povo de Timor está em Malcata. Fotos poderosas de Vítor Cordeiro, mostram os rostos
desta jovem nação que tanto emocionou Portugal, no virar do século. Por Timor, Portugal inteiro
saiu à rua e mostrou como é grande a sensibilidade e a força das emoções, por muito distantes que
estejam as fronteiras desse território onde também se fala a nossa língua.
Depois de ter estado em Lisboa, Porto e outros pontos do país, a exposição de Vítor Cordeiro chega
surpreendentemente a Malcata e coloca o concelho do Sabugal nas páginas dos jornais.
É este cosmopolitismo e esta multiculturalidade que nos engrandecem e nos enchem de orgulho
enquanto sabugalenses. Está de parabéns Malcata, que em boa hora captou a importância e a
força destas imagens e as disponibiliza diariamente até 2 de abril. E não é apenas mais uma
exposição, numa aldeia com pouca gente e onde poucos se deslocam para olhar para umas
fotografias a preto e branco. Não. Estamos perante mais uma prova de que o combate à
desertificação também se pode fazer com cultura. Não é uma obra de pedra, cimento ou alcatrão.
Não. Esta é uma obra diferente, que nos engrandece e nos ajuda a crescer como pessoas.
Como sabugalense e amigo de Malcata, só me posso congratular e aconselhar todos os meus
amigos a darem um salto a esta aldeia e a dispensarem alguns minutos às ‘Expressões de
Lorosae’...” (Vitor Andrade)
.
“...iniciativas de âmbito cultural e solidárias fazem todo o sentido nas nossas aldeias pelo seu valor
em si mesmas mas também pela visibilidade que proporcionam e pelo suporte que podem dar à
economia do território.” (Bina Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Quadrazais)
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6) SESSÃO CULTURAL ‘DIÁLOGOS SOBRE TIMOR LESTE’
https://www.facebook.com/events/1860283777365942/
A ASTiL e a AMCF, com o apoio do Município do Sabugal, realizaram, a 19 de julho, no Museu e
Auditório do Sabugal, uma sessão cultural designada ‘Diálogos sobre Timor Leste’.
A sessão iniciou-se com a inauguração da exposição de fotografia ‘Expressões Lorosae’, na sala de
exposições temporárias do Museu do Sabugal. Seguiu-se a exibição do filme ‘Rosas de Ermera’, de
Luís Filipe Rocha, e uma tertúlia com o tema ‘Diálogos sobre Timor’.
AMCF patrocinou ainda a Jornada de Solidariedade promovida pela ASTiL no dia 5 de outubro
(envolvendo caminhada, convívio gastronómico e concerto).

7) Concurso Enquadramento Floral e Workshop “Flores Autóctones / Flores
Comestíveis”.
https://www.facebook.com/events/1846921825600401/
https://www.facebook.com/events/217773368803772/
Pelo 3º ano consecutivo lançámos o concurso Enquadramento Floral. Este ano, associámos ao
evento um workshop sobre flores autóctones e flores comestíveis e com isso Malcata assistiu a
uma verdadeira jornada de difusão de conhecimento sobre dois importantes recursos locais
(Plantas Aromáticas – Flores Silvestres).
A participação e o empenho da população no Concurso aumentou em relação às edições
anteriores. Tivemos patrocinadores e pela primeira vez o apoio da Junta de Freguesia. Na lista de
patrocinadores aparece em destaque EVA DREAM Florir Portugal! Os prémios aos vencedores não
foram monetários. Duas empresas da área florestal, nossas associadas (Silvapor e Gesflopor)
ofereceram horas-homem de trabalhos de silvicultura, tal como ofereceu a AMCF. Com isso demos
uma contribuição para a limpeza dos terrenos. O Intermarché Sabugal ofereceu três certificados
que proporcionaram, cada um, uma estadia, durante 3 a 8 dias, numa unidade hoteleira. O Pão de
Açúcar do Sabugal disponibilizou um voucher de produtos para flores. A Interprev, nossa
associada, contribuiu para o momento musical.
O workshop decorreu em dois meios-dias, sábado e domingo, dias 9 e 10 de junho. Nesse fim-desemana os cinco sentidos dos participantes estiveram literalmente focados para ver, ouvir, sentir,
cheirar e saborear flores. No dia 9 abordámos o tema “flores comestíveis”. No dia 10 o destaque
foi para os arranjos florais sobre “flores autóctones”.
Graças à sabugalense Anabela Augusto tivemos como formadoras e membros do júri do concurso,
dois grandes nomes da arte floral nacional: Maria José Duarte e Maria de La Salete Carrilho. Como
patrocinadores do Workshop tivemos a Funerária Alves do Sabugal, a revista Eventos de Sonho, a
revista Arte Flores e Jardins e duas empresas unipessoais de Malcata. A Casa das Camélias que
atua no mercado de arrendamento – Turismo de Aldeia e a Brace’arte da artesã malcatenha Isabel
Martins que, com muito talento, pratica excelentemente a arte do manejo do bracejo.
As três entusiastas formadoras encantaram um grupo de 36 pessoas, oriundas de Sabugal,
Penamacor, Guarda, Viseu, Maia, Penafiel, Apúlia, Marco de Canavezes, Lisboa e, naturalmente, de
Malcata.
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No primeiro dia do workshop várias espécies foram identificadas, saboreadas, tateadas, cheiradas.
Exemplos práticos da sua utilização não faltaram. Como não faltou a desejada degustação de pão
de rosas e pão de carqueja, tostas de queijo e amores-perfeitos, manteiga aromatizada, compotas
de abobora com rosas, tudo devidamente acompanhado de várias infusões de carqueja, jasmim,
salva, hibisco, menta-chocolate. No final, sobressaiu a surpresa, o ar de satisfação, perante a
descoberta de novos sabores, aromas e composições!
Após o workshop seguiu-se um passeio pela aldeia. As formadoras, convidadas para júri do
concurso “3º Enquadramento Floral – Malcata” apreciaram e ajuizaram. A classificação dos quinze
espaços floridos, que se submeteram a concurso, não foi fácil perante a subtileza e sensibilidade
dos recantos encontrados!
Transcrevemos dois comentários:
“Antes de mais quero agradecer e dar os meus parabéns aos promotores do “Florir Malcata”.
Há um ano quando me apercebi que Malcata tinha aderido ao programa do António Romano –
“Florir Portugal”, fiquei imensamente feliz, porque sendo as flores uma das minhas grandes
paixões, gosto de ver que as pessoas começam a ficar mais sensíveis à beleza que elas nos dão.
Este ano quando vi o programa e tendo sido convidada para fazer parte do júri, achei que estava
na hora de mostrarmos e partilharmos um pouco mais acerca das mesmas. Assim, sugeri que além
do concurso se fizesse um workshop onde pudéssemos sensibilizar as pessoas para os inúmeros
benefícios das flores, quer a nível de saúde, quer ao nível da ornamentação.” .... “a Serra da
Malcata tem diversas flores autóctones com uma beleza invulgar e esses recursos devem ser
divulgados.” (Anabela Augusto)
“Fantástico, o nosso 10 de Junho, Dia de Portugal, foi passado na Malcata. Que maravilhosa
iniciativa popular da Associação Malcata com Futuro, em que pelo terceiro ano consecutivo
promove um concurso de flores, em que o grande destaque e atenção passa pela utilização e
promoção das flores autóctones da região! A cada primavera que passa, a aldeia cujas flores
silvestres crescem natural e espontaneamente em muros de pedra, fica ainda mais bonita pela
ação de cada vez mais malcatenhos em florir as suas janelas e jardins! Que bonito seria se todas as
nossas aldeias lhe seguissem o exemplo! Parabéns e Obrigado Malcata, bem hajam, é este o
caminho para Florir Portugal” (António Romano – Eva Dream, Florir Potugal)
8) Concerto Comemorativo 3º Aniversário da AMCF na Igreja Matriz de MALCATA
https://www.facebook.com/events/234294253971004/
AMCF comemorou o seu 3º aniversário. Foi o 3º concerto em Malcata no âmbito do 3º Festival de
Música da Bendada. Registamos esta feliz coincidência de números. Estamos, desde o inicio,
orgulhosamente ligados, por identificação de valores: fortalecer e comemorar a vida e a cultura
das pequenas aldeias de Portugal.
A abertura do Concerto coube mais uma vez Ana Margarida Varandas Lamelas, descendente de
malcatenhos, praticante de viola de arco, vencedora, em 2017, do 2º prémio do "Grand Prize
Virtuoso, International Music Competition” em Vienna de Austria. Tocou a Courante da 3ª suite de
Johann Sebastian Bach. Ana Margarida prossegue atualmente os seus estudos musicais na
Universidade de Cardiff no Reino Unido.
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Atuaram depois alunos, com idades compreendidas entre os 14 e os 22 anos, provenientes de
várias zonas de Portugal, Itália e Estados Unidos da América. Alunos que estudam piano, violino,
viola, violoncelo, flauta, clarinete, guitarra e canto em conceituados Conservatórios e
Universidades.
O Concerto veio a ser referido num excelente documentário sobre a 3ª edição do Bendada Music
Festival, produzido pelo Jason Kimballe pelo Devin Hahn da Universidade de Boston, com a
colaboração do BU Today (o jornal online da Boston University) e a Bostonia (a revista dedicada
aos ex-alunos da Boston University).
Link para o documentário e o artigo:
http://www.bu.edu/bostonia/bendada-music-festival/
Os cerca de 14 minutos mostram o Interior de Portugal, Sabugal, Bendada... e também um pouco
Malcata. O olhar de dois jornalistas americanos, que passaram uma semana na Bendada, para
tentar compreender como se pode combater a desertificação, com uma coisa muito simples, mas
muito importante: Cultura.
Este vídeo adquiriu uma projeção extraordinária, ou não seja Boston, nos Estados Unidos, uma
referência no mundo da boa musica! Um filme com uma enorme mais valia! Quanto pagariam
certos municípios para terem esta projeção nos EUA?
https://www.youtube.com/watch?v=WHDeDKaZP9c&feature=player_embedded
9) Exposição de Fotografia “O Olhar de Jolon – Gentes com história”
https://www.facebook.com/events/783287145353934/
De 18 outubro a 22 de dezembro esteve patente, na sede da AMCF, a exposição “O Olhar de Jolon
– Gentes com História”. A mostra contou com um conjunto de 30 fotografias de figuras típicas e
artesãos, algumas com mais de 5 décadas e outras mais recentes. Uma exposição de grande
qualidade.
10) Exposição “Nó Cego” - Trabalhos em trapilho
https://www.facebook.com/events/294635734504528/
Imediatamente após e Exposição de Fotografia " O Olhar de Jolon - Gentes com história" foi
inaugurada, a 22 de dezembro, a Exposição de Trabalhos em Trapilho "Nó Cego” que estará
presente na sede da AMCF até 25 de janeiro de 2019. A mostra inclui um conjunto de 12 tapetes
de trapilho, elaborados a partir da reciclagem de vestuário.
A Exposição será complementada por uma workshop, a realizar a 12 de janeiro de 2019, 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
11) Adesão a campanha solidaria “ajuda ao pequeno príncipe Dinis”
Contribuímos para o cumprimento do plano de recuperação reabilitativo do Dinis, um menino com
encefalopatia hipoxico-isquémica.
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE 2018
12) Ida de Ana Margarida Lamelas para Cardiff
Contribuímos para as despesas de instalação de Ana Margarida em Cardiff afim de ai prosseguir os
seus estudos universitários na área da musica.
13) Concerto de Natal
https://www.facebook.com/events/344940996279789/
No dia 7 de Dezembro, já a respirar o clima de Natal, realizou-se na igreja paroquial de Malcata,
um concerto de Natal, a cargo da Academia de Música e Dança do Fundão
Durante mais ou menos uma hora e meia, os alunos da Academia de Música e Dança do Fundão
(AMDF), e com uma assistência interessada nestes eventos, interpretaram músicas alusivas à
época natalícia, com mestria e competência, muito apreciadas pelos ouvintes. Primeiro o grupo de
saxofones; depois a orquestra de acordeões; e por fim o grupo de cantores. Mais de vinte jovens
instrumentistas envolvidos num projeto musical que, orientados e acompanhados pelos seus
professores, nos fazem acreditar que a música é uma arte nobre, capaz de elevar as nossas mentes
e os nossos corações até ao infinito, no gozo de melodias e harmonias inolvidáveis.
São momentos únicos que não podemos esquecer; são ocasiões extraordinárias que devemos
aproveitar e desfrutar. Ainda que muitos não entendam, continuo a crer e a afirmar que “nem só
de pão vive o homem”. A cultura, tenha ela a expressão que tiver, também alimenta o ser
humano; também contribui na formação da personalidade de cada um, de cada povo. Quem poder
entender que entenda…
14) 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 uma Memória Descritiva e a Junta de Freguesia assumiu o compromisso de
solicitar propostas a empresas da especialidade. A expetativa é termos uma proposta de
intervenção no 1º semestre de 2019.
15) Desporto
No ano de 2018 a AMCF patrocinou a 7ª Corrida de Montanha “Trilhos do lince” organizada pela
ACDM (Associação Cultural e Desportiva de Malcata).
16) 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/ .
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE 2018
No facebook estão ativas 14 páginas temáticas:
Malcata Future Idea : https://www.facebook.com/Malcata-Future-Idea711097849265250/?modal=admin_todo_tour
Malcata: Aldeia Autossustentável https://www.facebook.com/Malcata-Aldeia-Autossustentavel274422809639182/
Turismo Sustentável – Casas de aldeia : 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
Paredão 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 08 de janeiro de 2018

A Direção
José Escada da Costa
Amilcar Fernandes
José Nunes Martins
Sandra Varandas
José Lucas
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