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ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL MONTARIENSE 

Montaria – Viana do Castelo 

 

 

 

PLANO DE ATIVIDADE E ORÇAMENTO 2023 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Associação Desportiva e Cultural Montariense é uma pessoa coletiva constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos e que se 

rege pela legislação vigente e pelos seus estatutos. Foi criada a 2 de fevereiro de 1985 por um grupo de jovens da freguesia.  

A Associação tem por fim proporcionar aos seus associados e familiares a satisfação de interesses relacionados com o seu bem-estar, 

contribuindo para uma melhor ocupação dos respetivos tempos livres, através da prática de atividades culturais e recreativas e /ou desportivas. 

O Plano de Atividades e Orçamento descrito continuará na linha dos planos elaborados nos anos anteriores. 
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PLANO DE ATIVIDADES 

ATIVIDADE OBJETIVOS CALENDARIZAÇÃO ORÇAMENTO(€) 

Feirinha da Montaria Venda de produtos caseiros. Ao longo do ano  

Baile de Concertina à 
Moda Antiga 

Convívio entre a população e valorização do património cultural. Ao longo do ano  

Trail da Montaria Corrida por trilhos de montanha e participação em provas. Ao longo do ano  

Fiar a Lã. 

 

Promover e recuperar práticas, técnicas e conhecimentos 
tradicionais. 

Dinamizar o encontro das pessoas à volta da lã e do ciclo de 
transformação e uso deste recurso. 

21/01/2023  

Maçar o Leite. 

  

Promover e recuperar práticas, técnicas e conhecimentos 
tradicionais. 

Dinamizar o encontro das pessoas à volta do fabrico artesanal de 
manteiga. 

11/02/2023  

Comemoração do 
aniversário ADCM 

Assinalar o aniversário da ADCM com organização de convívio festivo 

entre os associados e comunidade. 
05/02/2023 900 

Participação no cortejo 
de Carnaval 

Proporcionar momentos de convívio e fortalecer o espírito de grupo 19/02/2023 200 

Baile serrada da velha Proporcionar momentos de convívio entre a comunidade em geral 18/03/2023 100 
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Coroas de Maia Exposição de coroas de maias no largo do Souto 30/04/2023  

Passeio Convívio entre os associados, familiares, e comunidade geral Maio 1100 

À Procura do Património 
Local 

Recolha de elementos do património cultural e material da freguesia 
da Montaria. 

Abril e Maio 50 

Voluntariado nos Viveiros 
Florestais 

Erradicação da vegetação invasora. Junho 100 

Caminhada S. João de 
Arga e Sardinhada 

Proporcionar momentos de convívio, desporto e lazer, incentivando 
a população para o exercício físico 

24/06/2023 50 

Santoinho/Malafaia Convívio entre os associados, familiares, e comunidade geral. 22/07/2023 100 

Caminhada a S. Justa 
Proporcionar momentos de convívio, desporto e lazer, incentivando 
a população para o exercício físico. 

16/07/2023 50 

Piquenique Musical nos 
Viveiros 

Convívio entre os associados, familiares, e comunidade geral. 24/07/2023 50 

Voluntariado nos Viveiros 
Florestais e na sede da 

ADCM 
Erradicação da vegetação invasora. 15/08/2023 100 

Festa do Emigrante Convívio entre os associados, familiares, e comunidade geral. agosto 400 

Desfolhada e almoço Promover as tradições, usos, e costumes locais. 17/09/2023 100 
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Grande Trail da Serra 
D´Arga 

Apoiar este evento. setembro 100 

Feira de Brinquedos 
Usados 

Aquisição de brinquedos a preços baixos. Novembro/dezembro  

Magusto (articulação com 
a Junta da freguesia) 

Convívio entre os associados, familiares, e comunidade geral. 10/11/2023 50 

Ceia de Natal Convívio entre os associados, familiares, e comunidade geral. 16/12/2023 400 

Readquirir o Núcleo 
Museológico Moinhos de 

água da Montaria 

Sensibilizar a população para a defesa e valorização do património 
natural e cultural 

Ao longo do ano  

“Ecos da Montanha” e 
Facebook 

Divulgar informação pertinente e atividades Ao longo do ano 400 

Página web da Associação 
Desportiva e Cultural 

Montariense 
Divulgar informação pertinente e atividades Ao longo do ano  

Obras de melhoramento 
da Sede 

Melhoramento das condições da sede da Chão da Pica com pintura, 
limpeza, isolamento e pavimentação 

Ao longo do ano 14000 

Construção churrasqueira Possibilidade de efetuar grelhados no verão Ao longo do ano 1000 

Aquisição de mesas e 
cadeiras e outros artigos 

em falta 
Convívio entre os associados, familiares, e comunidade geral Ao longo do ano 1000 
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Construção de um Centro 
Cultural 

 Ao longo do ano  

Abertura do Bar da ADCM Proporcionar a obtenção de algumas receitas. Julho a setembro  

Total 20250 

 

Designação Receitas € 

Cotas sócios 1160,00 

Receitas Bar ADCM 200,00 

Organização de eventos 100,00 

Comparticipação sócios 500,00 

Câmara Municipal 600,00 

 

 

 

 

Divulgação das atividades em: 

https://www.facebook.com/Associa%C3%A7%C3%A3oDesportiva-Cultural-

Montariense-103776991305824 
 

https://adcm14.wixsite.com/website 

 

 

Montaria, 14 de janeiro de 2023 

A Direção da Associação Desportiva e Cultural Montariense 

José Polaina 

Belosinda Rolo 

Bruno Pinheiro 

Tiago Martins 

 

https://www.facebook.com/Associa%C3%A7%C3%A3oDesportiva-Cultural-Montariense-103776991305824
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