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Mensagem do Presidente

Em Março de 2018 vamos concluir mais um                        

mandato nesta caminhada solidária.

Temos uma Ordem do Trevo mais eficaz, mais próxima dos seus utentes, com uma 

abrangência maior e a traçar novos rumos para o futuro. 

Um futuro mais moderno, mais envolvente, com novas ideias, melhorias na intervenção 

junto dos utentes, famílias, idosos e crianças. 

Continuaremos a fazer com eficácia o acompanhamento das famílias na entrega dos 

alimentos, roupas e apoio médico especializado.

Continuaremos a ajudar as nossas crianças no apoio ao estudo, nas tutorias e na oferta de 

material escolar, no início de cada ano letivo. Também e de forma igual, as parcerias 

existentes permitirão que as crianças façam desporto e uma melhor integração social. 

Mantivemos a nossa identidade.

Fizemos sorrir muita gente e contribuímos todos com o nosso tempo e dedicação por uma 

causa!

A OT continua a ser diferente e tem o seu caminho bem delineado.

Mas somos uma Associação onde os seus voluntários fazem por vontade e convicção de 

forma simples e no pós-laboral, com as dificuldades daí inerentes.

Temos ao longo dos anos com mais ou menos dificuldade marcado a diferença na vida dos 

outros, na comunidade caldense e até nas nossas.

Mas mais do que falar, é o que fazemos.

Nos contactos estabelecidos, nas parcerias, nas portas que se mantêm abertas e outras 

que se abrem, no carinho com que preparamos os cabazes, na atenção às famílias e 

crianças. Na eficácia das intervenções, nos pequenos gestos, as pequenas ações, o dar 

“sentido á vida”.

As nossas marcas, DESEMBRULHAR SORRISOS, OT RUN, e a nossa presença junto da 

comunidade. E com a vossa ajuda, com o vosso apoio, temos conseguido dizer presente 

em muitas situações, algumas delas extremamente difíceis. 

3RELATORIO E CONTAS 2017



Tudo por quem precisa.

Gente que não teve possibilidade de uma vida melhor. Gente que por doença ou dificuldade vem 

ao nosso encontro. Gente que por peripécias da vida, por desastres e/ou acidentes, por 

desorientação ou por qualquer outra razão, o destino emparedou. 

Nós apoiamos, ajudamos, criamos laços, encaminhamos, sorrimos com eles e choramos se 

necessário for. 

Mas acima de tudo os voluntários da Ordem do Trevo, os seus parceiros e amigos, os sócios e 

quem muito nos apoia, fazem deste pequeno trevo um grande e enorme jardim. O Jardim da 

Solidariedade. 

Se a isto juntarmos o coração, a dádiva é ainda maior. Por tudo isto o meu muito obrigado a 

todos vós. 

Só assim, em equipa, conseguimos realizar, só assim somos Ordem do Trevo.

O Presidente

José Pedro Viegas

4RELATORIO E CONTAS 2017



ALGUNS DADOS SOBRE 
AS FAMILIAS
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No final do ano a Ordem do Trevo tinha em acompanhamento 47 
famílias, correspondente a 143 pessoas, das quais 61 eram menores.
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Ao longo do ano integramos 16 novas famílias por substituição de outras tantas 
que, por terem conseguido melhores condições, deixaram de precisar da nossa 
ajuda.

Distribuímos 1.920 cabazes de alimentos.

27 crianças foi distribuído material 
escolar, dos quais 8 tiveram 
“padrinhos”

14 crianças iniciaram o apoio ao estudo

7 crianças ingressaram na natação
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QUEM NOS AJUDA A 
AJUDAR
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O apoio de entidades, que conhecem tão bem o
nosso trabalho, é fundamental para levarmos a
nossa ajuda a quem mais precisa

PARCEIROS
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PARCEIROS
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O verdadeiro trabalho social só é possível
com a ajuda de importantes parceiros que
confiam em nós



CAMPANHAS E 
EVENTOS
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Em Janeiro lançámos um Boletim 
Informativo com divulgação para 
todos os sócios

Com a cedência de uma nova sala, por 
parte da Expoeste, concretizamos um 
espaço exclusivo para distribuição de 
roupa.
Ao longo do ano entregámos cerca de: 
3.500 peças de roupa (adultos e crianças); 
350 brinquedos; 70 atoalhados.
Este espaço tem sido também utilizado 
por famílias carenciadas que não são 
apoiadas em alimentação pela OT. 

Como vem sendo hábito, por ocasião de
mais um aniversário da Associação,
organizámos um jantar solidário
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Por ocasião da VI Feira do Oeste
Lusitano, formalizamos, na Sala dos
Barcos no Parque Rainha D. Leonor,
protocolos com as entidades parceiras
da Associação

No dia 04 de Junho, em parceria com o
Caldas Sport Clube e por ocasião do
torneio de futebol juvenil organizado, foi
realizado uma recolha de alimentos,
brinquedos e roupas a nosso favor.

Estivemos presentes nas Tasquinhas de
Expotur.
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Em Setembro realizámos uma corrida
noturna a que chamámos “Quinta
Solidária”. Este evento foi em parceria
com o grupo “Não fazemos nem mais
um…km” e permitiu angariar uma
quantidade significativa de alimentos
através de doação de todos os
participantes

Porque entendemos que as crianças
carenciadas merecem iniciar o ano
escolar com as mesmas condições de
todas as outras, comprámos e
distribuímos material escolar por 27
crianças das famílias apoiadas por nós, 8
das quais foram apadrinhas por
particulares, que colaboraram na ação.

O grupo GFD-Gabinete de Fisioterapia
no Desporto que organizou a corrida
“10 km da Lagoa de Óbidos” doou à
Ordem do Trevo o valor de 100€ no
contexto solidário da prova.
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Por ocasião da “Corrida p’Vida” o
grupo Caldas Corre+ ofereceu à
Ordem do trevo 60 litros de azeite
que foram direitinhos para os
cabazes de Natal das famílias
apoiados por nós



Mais uma vez terminámos o ano com a realização do “Desembrulhar Sorrisos”
envolvendo parceiros e comunidade local neste evento exclusivo para as crianças.
Ainda que tenhamos feito a habitual recolha de brinquedos usados, todas as
crianças receberam brinquedos novos.
Tivemos magia, teatro e oferecemos um lanche a todos. É sempre um momento
de muita emoção, difícil de esquecer.
Como, também já é habitual, fomos até à ala pediátrica do Hospital das Caldas da
Rainha distribuir brinquedos às crianças hospitalizadas.
Muito obrigado a todos.
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BALANÇO E 
DEMONSTRAÇÃO DE 

RESULTADOS
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A Ordem do Trevo é uma Associação de direito privado sem fins lucrativos, rege-se
pela legislação vigente, pelos seus estatutos e pelas deliberações da Assembleia
Geral.

Os seus órgãos sociais são a Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal.

A Ordem do Trevo tem a sua sede na Rua Vitorino Fróis, nº 22, Edifício Centro da
Juventude, nas Caldas da Rainha.
A sua atividade é desenvolvida nas instalações da Expoeste – Centro de Exposições
do Oeste, sito na Avenida Infante D. Henrique nº2.

O nosso objetivo é ajudar quem precisa, tentando responder com eficácia, segurança
e afetividade às situações de doença, pobreza, famílias carenciadas, idosos, crianças
e às vitimas de exclusão social e em situações de abandono.

A OT é uma associação de cariz social que, com recurso ao trabalho de voluntariado,
presta assistência social, procurando dar resposta às necessidades de acordo com as
suas áreas/valências de intervenção.

Para concretização dos seus objetivos a Ordem do Trevo depende da ajuda e
contribuições de particulares e dos seus parceiros.

Em 2017 a Ordem do Trevo apresentou um resultado positivo de 1.211,04€ devendo-
se tal a uma contribuição extraordinária de 1.250,00€ da OCT-Oculista Central
Torrense Lda que, por abertura da sua nova loja nas Caldas da Rainha e dentro da
sua politica de responsabilidade social, afetou uma percentagem das vendas à nossa
Associação.

NOTA INTRODUTÓRIA
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