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ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL MONTARIENSE 

Montaria – Viana do Castelo 
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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(€) 

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. 19/06/2021 100 

Caminhada S. João de 
Arga 

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

26/06/2020 50 

Sardinhada de S. João Convívio entre os associados, familiares, e comunidade geral. 27/06/2020 300 

Caminhada à Sra. Do 
Minho  

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

04/07/2020 50 

Conversa à Sombra das 
Árvores – Ciclo de 

Tertúlias com Gentes da 
Terra 

Troca de informação entre gentes da terra sobre o seu modo de vida 
no passado.  

11/07/2021 100 

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

17/07/2021 50 

Caminhada da Flora 
Espontânea e Recolha de 

Sementes Florestais 

Proporcionar momentos de convívio, desporto e lazer, incentivando a 
população para o exercício físico e efetuar a recolha de sementes. 

24/07/2021 50 
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Piquenique Musical nos 
Viveiros 

Convívio entre os associados, familiares, e comunidade geral. 25/07/2021 50 

Ciclo de Manualidades – 
Ninhos e Abrigos 

Sensibilização dos participantes para os problemas relacionados com 
a biodiversidade através da construção de ninhos para aves e hotéis 
para insetos. 

07/08/2021 100 

Conversa à Sombra das 
Árvores – Ciclo de 

Tertúlias com Gentes da 
Terra 

Troca de informação entre gentes da terra sobre o seu modo de vida 
no passado.  

08/08/2021 100 

Ciclo de Manualidades – 
Lã e Tingimentos 

Aprender a fiar e a tingir a lã de modo artesanal. 14/08/2021 100 

Voluntariado nos Viveiros 
Florestais e na sede da 

ADCM 
Erradicação da vegetação invasora. 15/08/2021 100 

Ciclo de Manualidades – 
Madeira Verde 

Construção de trabalhos com madeira verde. 21/08/2021 100 

Almoço e Jogos 
tradicionais 

Convívio entre os associados, familiares, e comunidade geral. 22/08/2021 400 

Ciclo de Manualidades – 
Bordados e Rodilhas. 

Aprender a fazer bordados tradicionais e rodilhas.  29/08/2021 100 
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Oficina de Colheita e 
Corte de Lenha 

Promover as tradições, usos, e costumes locais. 04/09/2021  

Oficina de Cidra Promover as tradições, usos, e costumes locais. 05/09/2021  

Conversas à sombra das 
árvores  - Ciclo de 

tertúlias com gentes da 
terra: 

O Monte é nosso 
Histórias, vivências e 

possibilidades 
presentes/futuras nos 
montes comunitários 

(baldios) com 
Comemoração da Cidra. 

Promover as tradições, usos, e costumes locais. 

12/09/2021 

 

Desfolhada e construção 
de Medas 

Promover as tradições, usos, e costumes locais. 18/09/2021 100 

Voluntariado nos Viveiros 
Florestais  

Erradicação da vegetação invasora. 25/09/2021  

Grande Trail da Serra 
D´Arga 

Apoiar este evento. setembro 100 

Oficina de Multiplicação 
de Plantas - Sementeira, 

Compreender diversas formas de propagação das plantas. 02/10/2021 50 
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Estacaria, Mergulhia e 
Alporquia 

Podas e trituração para 
produção de Composto e 

Cobertura de solo 
Aprender a fazer composto. 

09/10/2021 
 

Plantio no Parque da 
Montariense 

Sensibilização para a importância da biodiversidade. 
16/10/2021 

 

Voluntariado de Plantio 
nos Viveiros Florestais 

Sensibilização para a importância da biodiversidade. 
27/11/2021 

 

Curso de Criação de 
Viveiros Florestais 

 6 e 7/11/2020  

Magusto 

(articulação com a Junta 
da freguesia) 

Convívio entre os associados, familiares, e comunidade geral. 13/11/2020 50 

Oficina de Podas e de 
Carpintaria com Madeira 

Verde 
 20/11/2020  

Oficina de Coroas de 
Natal com folhagem 

natural medicinal 
 27/11/2020  
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Oficina de Fiação, Tricot e 
Cozinha ao Lume 

 04/12/2021  

Torneio de jogos de 
interior 

 11/12/2021  

Ceia de Natal Convívio entre os associados, familiares, e comunidade geral. 17/12/2021 400 

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

Ao longo do ano 700 

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 
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Aquisição de mesas e 
cadeiras e outros artigos 

em falta 
Convívio entre os associados, familiares, e comunidade geral Ao longo do ano 1000 

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

Total 19600 

 

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 

A Direção da Associação Desportiva e Cultural Montariense 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

https://www.facebook.com/Associa%C3%A7%C3%A3oDesportiva-Cultural-Montariense-103776991305824
https://adcm14.wixsite.com/website

