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Aqui Betânia

Betânia, conforme a Bíblia Sagrada era um lugar especial para Jesus.

Esta predileção não se ligava somente à beleza ou localização privilegiada do lugar, mas acima de 
tudo às pessoas que ali habitavam.

Ali Jesus era amado, honrado e atraído pelas atitudes das pessoas que o faziam sentir num 
ambiente acolhedor e confortável.

Hoje, Betânia em Bragança, cidade nordestina é também um lugar de características semelhantes, 
onde são acolhidos todos os que por circunstâncias naturais do passar dos anos, já não podem 
estar sós. Aqui, tudo parece estar numa sintonia perfeita entre o acolhimento humano e a natureza 
que o envolve.

Surge a aurora e surge Betânia para a acolher; surge o sol e lá está Betânia altaneira e recetiva 
às carícias da estrela mãe. Esta sintonia é perfeita cá fora, num ambiente acolhedor para ser 
disfrutado pelos utentes e por todos os que de boa vontade a queiram visitar.

Mas, se o espaço envolvente o convida à tranquilidade e ao repouso, interiormente vai encontrar 
uma atmosfera não menos próxima, partilhada por aqueles que sabem acolher e doar-se a quem 
precisa, com um sorriso amigo, uma mão de apoio e um coração solidário.

- O que nos atrai a Betânia?

Certamente não só a sua aparência, os lugares de lazer ou as hortinhas biológicas mas, sobretudo, 
o calor humano de uma comunidade que dialoga, aconchega e sorri. São os sinais do Amor.

“Amai-vos uns aos outros como Eu vós amei” ( Jo:13,34).

Venha!  Visite Betânia e não se sentirá um “estrangeiro”

Dra. Maria da Graça Fortes
(Liga de Amigos da F.B.)



Dia 6 - Festa de Reis Dia 13 - Mostra Cultural 
Solidária Projeto “Dar e 
Receber”No dia 6 de Janeiro a União das 

Freguesias da Sé Santa Maria e 
Meixedo promoveu uma festa de 
Reis para as IPSS´S.

Cada Instituição deixou uma 
mensagem alusiva à quadra na-
talícia, através da representação 
ou da música.A festa terminou 
com um lanche convívio.

No âmbito do Projecto “dar e Re-
ceber”, foi promovida no dia 13 
de Janeiro de 2014 no Auditório 
Paulo Quintela,uma Mostra Cul-
tural, na qual participaram várias 
instituições, nomeadamente a 
Fundação Betânia, o Centro So-
cial e Paroquial de Santo Con-
destável a ASCUT entre outras. 
Este momento consistiu numa 
mostra das atividades prepara-
das pelas diferentes instituições 
para a celebração do Natal.

O grupo de clientes da Funda-
ção Betânia representou uma 
peça de mensagem intitulada 
“os barcos” que deixou a todos 
os presentes uma mensagem de 
esperança.

Entre canções, danças e repre-
sentações teatrais, a tarde pas-
sou-se em ambiente de partilha 
e convívio. No final houve parti-
lha de um lanche entre todos.

Janeiro



Dia 21 – Museu Abade 
de Baçal – Exposição 
de Presépios da Primei-
ra-dama

Dia 17- Ação de Sensibi-
lização “Cuidados a ter 
com o Frio”

Dia 18 -  “Prática do 
Exercício Físico na 3ª 
Idade”

No dia 21 de Janeiro, um grupo 
de idosos foi visitar a exposição 
de presépios da primeira-dama, 
Dra. Maria Cavaco Silva, expos-
to no museu Abade e de Baçal 
em Bragança.
 
O grupo de utentes demonstrou 
muita satisfação com a visita. 

A Fundação Betânia doou um 
presépio elaborado na Oficina 
dos Trabalhos Manuais.

No dia 17 de Janeiro, pelas 
16:00 horas, decorreu, no Salão 
Polivalente da Fundação Betâ-
nia, uma ação de sensibilização 
sobre os cuidados a ter com o 
frio. Esta ação teve como objec-
tivos principais sensibilizar para 
os cuidados a ter nos meses 
mais frios e relembrar os perigos 
associados a algumas formas 
usadas para combater as baixas 
temperaturas (utilização de bra-
seiras, por exemplo).

No dia 18 de Janeiro o Centro 
Social e Paroquial de São Pe-
dro de Sarracenos, convidou a 
Fundação Betânia para assistir 
a uma Ação de Sensibilização 
sobre “a prática do Exercício Fí-
sico na Terceira Idade”. Um gru-
po de utentes aceitou o convite 
e para além de assistir à acção 
e conhecer uma outra realidade 
institucional, teve a oportunida-
de de conviver com os utentes e 
reencontrar velhos amigos.



Janeiro





Dia 5- Ação de Sensibi-
lização “Regulamento 
Interno”

Dia 8- Visita à Feira do 
Fumeiro de Vinhais

No dia 5 de Fevereiro, realizou-
se uma ação de sensibilização 
acerca de algumas normas do 
Regulamento Interno. 

A Ação foi direcionada para os 
residentes e teve como objetivo 
sensibilizar os presentes para 
algumas questões do dia-a-dia, 
nomeadamente no que concerne 
aos cuidados que os residentes 
devem ter ao nível da limpeza e 
higiene nos diferentes espaços, 
quer comuns, quer individuais, 
bem como, acerca de algumas 
estratégias para racionalizar al-
guns recursos, nomeadamente 
a eletricidade e a água.

Nesse contexto, a mensagem 
que se procurou passar é que a 
Instituição é de todos e, nesse 
sentido, todos são co-responsá-
veis pela salubridade Institucio-
nal, pois a Instituição é um bem 
comum. 

A ação decorreu de uma forma 
muito participativa por parte de 
todos. 

Como é habitual todos os anos, 
no dia 08 de Fevereiro de 2014, 
um grupo de residentes da Fun-
dação Betânia visitou a tradicio-
nal Feira do Fumeiro, e, Vinhais 
a capital do fumeiro.

A feira encontrava-se dividida 
por quatro pavilhões e alguns 
feirantes de rua. Devido ao aglo-
merado de visitante, apenas foi 
possível visitar uma parte da Fei-
ra. Os residentes aproveitaram o 
passeio para adquirir alguns pro-
dutos regionais e conviver. 

Fevereiro



Dia 28- “Baile Sénior do 
Entrudo”

Dia 11- Celebração do 
dia Mundial do Doente 
na Catedral de Bra-
gança

Dia 10 a 14 -  
Comemoração do Dia da 
Amizade

No dia 28 de Fevereiro de 2014, a União das Juntas de Fre-
guesias promoveu um Baile Sénior de Entrudo. 

Várias IPSS’s foram convidadas a participar nesta festa. 
Este ano o tema de Carnaval da Fundação Betânia foi “Me-
dicação Anticrise”. Inspirados por este tema, os residentes 
vestiram-se para esta festa com fatos elaborados na Ofi-
cina de Trabalhos Manuais com material reciclado e com 
frases alusivas ao tema “crise”. 

Pelas 14:00h o comboio turístico transportou os residentes 
da Fundação Betânia até ao Pavilhão dos Bombeiros Vo-
luntários de Bragança onde decorreu a festa que consistiu 
num desfile para eleger o melhor disfarce e num grande 
baile onde todos puderam dança e conviver. 

A festa terminou com um lanche partilhado. 

No ano de 2014, a Unidade 
Pastoral da Nossa Senhora das 
Graças assinalou o dia Mundial 
do Doente (dia 11 de Fevereiro) 
com uma Celebração Eucarís-
tica na Catedral de Bragança. 
Nesta celebração estiveram pre-
sentes algumas instituições de 
Bragança

Na Fundação Betânia o dia 14 
de Fevereiro é assinalado como 
o “Dia da Amizade”.

Algum tempo, antes da data, na 
oficina dos trabalhos manuais, 
foram preparados os materiais 
necessários para esta come-
moração. Foi elaborada uma 
“Árvore dos Afectos”, o habitua 
“correio da Amizade” e os enve-
lopes para as respectivas cartas. 
Todos os residentes e colabora-
dores foram convidados a redigir 
cartas para um amigo especial.

Durante a semana anterior à 
data, foi promovida uma dinâmi-
ca de grupo que consistia na par-
ticipação activa dos utentes, na 
qual estes expressavam os seus 
afectos através de uma palavra 
que era escrita numa “laranja” e 
depois colocada na “Árvore dos 
Afectos”. O objectivo desta dinâ-
mica foi dar a oportunidade aos 
utentes de expressarem senti-
mentos e afectos resultantes da 
vida em comum que partilham 
na “ família” Betânia.

O Correio da Amizade foi aber-
to no dia 14 de Fevereiro e as 
cartas entregues aos seus desti-
natários. Nesse dia, foram apre-
sentados todos os afectos e sen-
timentos escritos na “Árvore dos 
Afectos”.



Fevereiro





Dia 3-Festa de Carnaval 
da Fundação Betânia

Dia 7- Dia Internacional 
da Mulher

No dia 3 de Março, festejou-se o 
Carnaval na Fundação Betânia.

Após se decorar o espaço, al-
guns residentes e colaboradores 
mascararam-se.
Este ano a festa de Carnaval 
teve como tema “Medicação 
Anticrise”. Os fatos foram elabo-
rados na Oficina dos Trabalhos 
Manuais pelos residentes, utili-
zando material reciclado nomea-
damente as películas da medi-
cação. Na festa foram utilizados 
os fatos, e também explicado a 
todos os participantes o signifi-
cado deste tema, que teve como 
objectivo deixar uma mensagem 
positiva de forma a “vencer” a 
crise, através do optimismo, da 
persistência, união.

A festa terminou com um baile.

No dia 8 de Março assinala-se 
o Dia Internacional da Mulher. 
Esta data serve para lembrar 
que as mulheres têm os mes-
mos direitos que os homens. Na 
Fundação Betânia o dia foi de-
dicado a todas as mulheres que 
nela vivem e trabalham.
 
Esta data começou a ser pre-
parada alguns dias antes na 
Oficina dos Trabalhos Manuais 
através da elaboração de flores 
para entregar a todas as mulhe-
res que residem e trabalham na 
Fundação Betânia e às familia-
res que no dia 8 de Março visi-
tassem a Instituição.

No dia 7 de Março uma numa 
acção de sensibilização foi apre-
sentada a história do Dia Inter-
nacional da Mulher, e a vida de 
várias mulheres que marcaram 
a história. 

Para finalizar foi entregue, por 
um grupo de senhores, uma flor 
a cada mulher, relembrando o 
respeito com que as mulheres 
devem ser tratadas. 

Março



17 a 22 – V Edição da 
Semana do Idoso

Dia 19 – Festa de S. José, 
Patrono da Fundação 
Betânia

A Fundação Betânia – Centro Apostólico de Acolhimento e 
Formação realizou, a V Semana do Idoso, de 17 a 22 de 
Março de 2014. 

As atividades desenvolvidas foram direccionadas a todas 
as pessoas/entidades que se interessam pela pessoa idosa 
(idosos, familiares, colaboradores e entidades/instituições 
parceiras) e a comunidade em geral.
 
O objectivo principal desta ação foi proporcionar à popu-
lação sénior momentos recreativos, culturais e religiosos, 
numa lógica de abertura de portas da Instituição ao exterior.
A iniciativa engloba uma pluralidade de atividades desta-
cando-se novas actividades nesta V Edição tais como o 
Desfile de Moda Sénior Interinstitucional com a apresen-
tação do “Tio João”, a Homenagem aos Residentes,“Mo-
mento de Dança” com a presença do Professor Luís Paulo 
da Escola Pé de Dança, Homenagem aos Colaboradores e 
Corpos Sociais e Concerto Solidário de Primavera, na Igre-
ja de Santa Maria no Castelo, com a atuação dos LACRE.

Este evento procura afirmar a co-responsabilidade sistémi-
ca entre os vários atores envolvidos que se devem unir e 
empenhar na construção de sociedades mais justas e equi-
tativas que valorizem a Pessoa Idosa perante si própria e a 
comunidade. 

Antes de irem embora, junta- 
mente com as pessoas que as-
sistiram à atuação do coro, can-
taram-se os parabéns, uma vez, 
que a Fundação comemorou o 
seu décimo sexto aniversário.No dia 19 de Março a Fundação 

Betânia Celebrou a Festa do seu 
Patrono - S. José.

Este dia de festividade, iniciou-
se com uma celebração Eucarís-
tica em Honra de S. José, onde 
participaram residentes da Fun-
dação Betânia, utentes do SAD, 
familiares e amigos. 
Após a celebração Eucarística, 
os utentes autónomos deslo-
caram-se para as novas insta-
lações da Fundação, acompa-
nhados por alguns técnicos e 
pessoal dos Órgãos sociais da 
Instituição, onde fizeram uma 
visita ao espaço, seguido de um 
almoço. 
No período da tarde, os idosos, 
colaboradores, técnicos e fami-
liares de utentes, puderam usu-
fruir de uma palesta intitulada 
“Redescobrir a Importância da 
Pessoa Idosa na Família” mode-
rada pela Dr.ª Emília Magalhães 
e Palestrada pelo Dr.º Cordeiro 
Alves. Finda esta actividade, os 
idosos, palestrante, moderado-
ra, técnicos e familiares dos ido-
sos puderam desfrutar do Porto 
de Honra. 

A actuação do Coral Brigantino  
Infantil veio abrilhantar a parte 
final da tarde, com o seu de-
sempenho vocal, animando os 
idosos e fomentando a partilha 
intergeracional.



Dia 25 – Workshop:
Oficina de Conservação 
e Restauro 

Dia 29 – Visita à Ex-
posição “O Brilho da Fé”

No dia 25 de Março, realizou-se 
na Fundação Betânia uma 
Acção de Sensibilização/Work-
shop: Oficina de Conservação 
e Restauro, inserido na Semana 
da Conservação e Restauro.

Teve como objectivo dar a co-
nhecer o que é a Conservação e 
Restauro, a que níveis e em que 
contextos esta é feita. Foram 
apresentados alguns exemplos 
de obras que tinham sido inter-
vencionadas, tanto ao nível da 
escultura sobre madeira, como 
de escultura sobre cerâmica, ta-
lha, azulejos, telas, entre outras. 
Foi dado a também a conhecer 
os maus exemplos de Conser-
vação e Restauro, muitos deles 
realizados pelas zeladoras das 
igrejas. Este workshop serviu 
para informar sobre este tema e 
compreender que o património 
histórico pode sempre ser con-
servado e restaurado de forma a 
nunca se perder.

A Fundação Betânia foi convi-
dada a visitar a exposição arte 
sacra intitulada “O brilho da Fé”, 
exposta no Museu Abade de Ba-
çal. Assim, um grupo de idosos 
fez uma visita a esta exposição, 
podendo observar a riqueza da 
Arte Sacra das Igrejas de Bra-
gança. 

No fim desta visita foi possível 
fazer um lanche nas instalações 
do Museu. Posteriormente as-
sistiu-se a uma peça de Teatro 
“Portuga e Por Nada!” que retra-
tava a apanha da azeitona em 
diferentes gerações. 

Esta exposição permitiu conhe-
cer o património histórico das 
Arte Sacra das Igrejas matrizes 
de Bragança e reviver tradições 
que fizeram parte da juventude 
dos idosos ali presentes.

Março





Dia 4 – Comemoração
do “Dia Mundial da
Actividade Física”

Dia 8 – “Semana da 
Saúde”

No dia 4 de Abril, no âmbito da 
comemoração do dia mundial 
da atividade física, foi realizada 
uma aula de ginástica diferente 
do habitual.

No inicio da aula fez-se uma pe-
quena sensibilização acerca dos 
benefícios da atividade física. 
De seguida fizeram-se os habi-
tuais exercícios nos quais todos 
participaram activamente. 

No dia 8 de Abril, no âmbito da 
Semana da Saúde promovida 
pela Escola Superior de Saúde 
de Bragança, foi proposto pe-
los estagiários de Gerontologia 
a participação de alguns idosos 
nas atividades que decorreram 
na escola.

Durante a manhã os idosos par-
ticiparam numa sessão de ativi-
dade física realizada pelos alu-
nos de diferentes cursos do IPB.

Durante a tarde puderam assistir 
a uma palestra sobre a “adesão 
à prática física” e à apresenta-
ção de tunas séniores vindas de 
vários locais de Portugal e pro-
movidas pela RUTIS (rede de 
universidades seniores).

Para finalizar o dia, foi realizado 
um lanche ao ar livre com os ido-
sos presentes

Abril



Dia 10 –Projeto Dar e Re-
ceber: Confeção do Folar 

Dia 11 – Via-sacra 

Dia 11 – Confecção do Fo-
lar na Fundação Betânia 

No dia 10 de Abril, durante a 
manhã, um grupo de residentes 
deslocou-se ao Forno Comuni-
tário localizado no bairro Além 
do Rio, na zona histórica de 
Bragança para confeccionar o 
tradicional folar de Páscoa. Esta 
atvidade consistiu em juntar as 
várias instituições que aderiram 
ao Projecto, de forma a promo-
ver um convívio intergeracional, 
no qual os idosos ensinam às 
crianças como se confeccionava 
o folar antigamente.

O folar foi feito de forma tradicio-
nal, desde a técnica de amassar, 
ao corte das carnes e ao fermen-
to caseiro. No período da tarde 
o mesmo grupo que de manhã 
confeccionou o folar, teve a 
oportunidade de experimentá-lo, 
num lanche convívio.

No dia 11 de Abril, no âmbito da Quaresma 2014, fez-se a meditação da Via Sacra de uma forma 
diferente. Alguns dias antes, foram elaboradas cruzes, na Oficina de Trabalhos Manuais, cada uma 
das quais representando as diferentes estações da Via Sacra.

Durante a via-sacra foram passados vários diapositivos com imagens alusivas às várias estações e 
em simultâneo foi feita a leitura correspondente. Durante a leitura cada idoso levava ao altar a cruz 
correspondente. Cada estação era intercalada com um cântico de mensagem. 

Foi um momento de oração e meditação muito importante para os residentes. 

No dia 11 de Abril, no âmbito 
da realização dos preparativos 
para a festa da Páscoa, foi rea-
lizada a confeção do folar. Algu-
mas das mulheres residentes na 
Fundação Betânia (residentes, 
nutricionista, cozinheiras e esta-
giárias), reuniram-se na cozinha 
da fundação para colocar “mãos 
a obra”.
 
A confeção do folar teve desde o 
início a participação ativa de to-
dos, principalmente dos idosos 
que relembraram uma tradição 
já muito antiga e que praticavam 
desde os seus tempos de infân-
cia.

Foi uma experiencia muito grati-
ficante e “deliciosa” para todos, 
e promete ser colocada em prá-
tica todos os anos para que nun-
ca seja esquecida.



Dia 22 – Visita Pascal

Dia 25 – “Dia da
Liberdade”

No dia 22 de Abril realizou-se a 
Visita Pascal pela Fundação Be-
tânia. 
Todos participaram na procissão 
que levou a Cruz de Cristo Res-
suscitado a cada habitação. Du-
rante a Visita Pascal o Sr. Padre 
realizava as leituras acompanha-
do de três idosos que levavam a 
cruz e duas velas a acompanhar.

A Visita Pascal é um momento 
de grande alegria, esperança e 
renovação da fé em Cristo.

No dia 25 de Abril, foi organizada 
uma visita ao museu Abade Ba-
çal que consistiu numa breve vi-
sita ao museu, onde foi possível 
visitar a Exposição de Maria Keil 
e assistir à actuação do grupo de 
meninas do Lar São Francisco. 
No final, cada cliente transmitiu 
a sua opinião relativamente à 
data comemorativa, e recebeu 
um cravo, símbolo deste dia.

Dia 25 – Feira do Pão em 
Samil

A Fundação Betânia foi convida-
da a participar na “Feira do Pão” 
na aldeia de Samil. Esta feira 
tradicional teve como principal 
objectivo expor alguns produtos 
tradicionais da aldeia.

A Fundação Betânia teve opor-
tunidade de expor alguns dos 
artigos elaborados na Oficina de 
Trabalhos Manuais, de forma a 
adquirir alguns donativos. Um 
grupo de idosos foi fazer uma vi-
sita a esta feira para adquirir al-
guns produtos tradicionais e ver 
no stand da Fundação os seus 
artigos expostos.

Abril



Dia 29 – Dia da
Solidariedade Entre 
Gerações

No dia 29 de Abril de 2014, as 
várias instituições que perten-
cem ao Projecto Dar e Receber 
reuniram-se para mais uma ac-
tividade. Foi pedido a cada Ins-
tituição que, previamente elabo-
rasse uma tela com o conceito 
de Família. Neste dia fez-se uma 
vista ao Centro de Arte Contem-
porânea Graça Morais e as te-
las foram expostas no Auditório 
Paulo Quintela. 
A Tarde terminou com um lanche 
convívio.  

Dia 28 - Preparação do 
dia da Mãe 

Dia 30- Caminhada 
Solidária contra os 
Maus-Tratos

Dia 30 – “Inauguração da Loja Solidária”da 
União das Freguesias de Sé, Santa Maria e 
Meixedo

O dia da mãe é uma data come-
morativa que em Portugal é ce-
lebrada no primeiro Domingo do 
mês de Maio, em homenagem 
a Virgem Maria, mãe de Jesus 
Cristo e a todas as mães e é a 
oportunidade para reforçar e de-
monstrar o amor dos filhos pelas 
suas mães.

Na oficina de trabalhos manuais, 
foi construído um quadro com 
flores feito com caixas de ovos 
e cartolinas no qual, todos os 
utentes e familiares puderam co-
locar por escrito uma mensagem 
para a sua mãe.

No dia 30 de Abril um grupo de 
idosos participou numa Cami-
nhada Solidária contra os Maus-
Tratos promovida pelo projecto 
Pontos de Inclusão. Esta activi-
dade teve como principal objec-
tivo a sensibilização para esta 
problemática que cada vez mais 
afecta toda a população. No fi-
nal da caminhada, na Praça Ca-
valeiro Ferreira, construi-se um 
laço humano com todos os par-
ticipantes.

A Fundação Betânia foi convidada pela União da Junta de 
Freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo para, no dia 30 
de Abril, expor os artigos elaborados na Oficina de Traba-
lhos Manuais, na “Loja Solidária” concebida para este efei-
to.

O grupo de idosos que participou na inauguração da Loja,-
deu também a conhecer aos meios de comunicação social 
as técnicas e todo o trabalho desenvolvido na Oficina de 
Trabalhos Manuais da Fundação. 



Abril





Dia 2– Passeio à Feira 
das Cantarinhas

No dia 2 de Maio foi promovido 
um passeio à Feira das Cantari-
nhas que em 2014 decorreu no 
centro da cidade, como aconte-
cia antigamente. 

Os idosos tiveram a oportunida-
de de visitar o comércio ao ar 
livre e a feira do artesanato, na 
qual adquiriram alguns objectos, 
desde calçado, plantas, tecidos, 
roupa, entre outros artigos. 
Durante a feira também reen-
contraram velhos amigos e fami-
liares.

Dia 3 – Concerto 
Solidário de Tunas

Dia 4 – Participação no 
programa Somos
Portugal da TVI

No dia 3 de Maio, um grupo de 
clientes deslocou-se ao Centro 
Social e Paroquial dos Santos 
Mártires, com o intuito de assis-
tirem a um concerto Solidário de 
Tunas. 

No final do concerto, os idosos 
foram passear e lanchar às Pis-
cinas Municipais de Bragança, 
onde disfrutaram de um agra-
dável momento na esplanada e 
puderam ver a luta de touros que 
decorria no recinto de lutas.

No dia 4 de Maio um grupo de 
idosos deslocou-se à Praça Ca-
mões para assistir ao programa 
de entretenimento da TVI, “So-
mos Portugal- Feira das Cantari-
nhas”. Durante o programa tive-
ram oportunidade de ver figuras 
públicas da televisão, e de dan-
çar ao som dos diferentes gru-
pos musicais conhecidos.
Na Praça da Sé decorria a Feira 
dos Cantarinhas que mais uma 
vez foram visitar.

Maio



Dia 8 e 9 – “IV Feira do 
Emprego, Educação e 
Solidariedade”

No âmbito da Feira do Empre-
go, realizada na Praça da Sé em 
Bragança, a Fundação Betânia 
participou mais um ano com um 
stand e organizou no dia 8 e 9 
de Maio uma visita à feira com 
um grupo de utentes. Para além 
de verem expostos diversos tra-
balhos realizados na Oficina de 
Trabalhos Manuais, visitaram 
também os stands de outras ins-
tituições. O Grupo Coral da Fun-
dação Betânia fez uma atuação 
na feira para mostrar o trabalho 
desenvolvido por este grupo de 
idosos

Dia 13 – Comemorações 
do Dia de Nossa
Senhora de Fátima

No dia 13 de Maio, dia de Nossa 
Senhora de Fátima, o grupo de 
residentes da Fundação Betâ-
nia, pôde assistir através da te-
levisão às celebrações no San-
tuário de Fátima.
Neste dia foi também apresenta-
do o filme os “Três Pastorinhos”. 

Dia 15 - Dia da Família 
na Fundação Betânia

Dia 16 - Acção de Informação: Novas Formas 
de Intervenção nas Estruturas residenciais 
para Idosos: E as Pessoas com Demência?

Dia 15 de Maio celebra-se o Dia 
Internacional da Família. Para 
celebrar este dia, a Fundação 
Betânia, promoveu uma cele-
bração eucarística dedicada à 
Família. Foi exposta na institui-
ção a tela elaborada na Oficina 
de Trabalhos Manuais que tinha 
como tema a “Família” e poste-
riormente fez-se a recolha de 
mensagens sobre este dia que 
foram colocadas no facebook.

O tema da “pessoa com demência” é cada vez mais preo-
cupante. Assim, foi realizada na Fundação Betânia uma 
acção de informação sobre formas de intervenção com 
pessoas com demência. Foram apontadas algumas dificul-
dades e também algumas estratégias de trabalho com es-
tas pessoas. Após a parte teórica procedeu-se a uma parte 
prática, de estimulação cognitiva através de jogos onde os 
idosos e colaboradores puderam participar.



Dia 18 – Comemoração 
do Dia Internacional dos 
Museus

No dia 18 comemora-se em 
Portugal o Dia dos Museus. Um 
grupo de idosos deslocou-se o 
Museu Abade Baçal para fazer 
uma visita e assistir e participar 
em aulas de dança. Foi um mo-
mento cultural de conhecimento 
e reencontro com alguns conhe-
cidos.

Dia 21 – Harlem Shake

A Fundação Betânia organizou 
um Harlem Shake, uma tarde 
diferente com muita dança e di-
versão. Os idosos gostaram de 
participar nesta atividade que 
proporcionou momentos de mú-
sica, dança, brincadeira e diver-
são.

Dia 23 – Festa de Des-
pedida dos Estagiários

No dia 23 de Maio, decorreu a 
festa de despedida de os esta-
giários da licenciatura de Ge-
rontologia que consistiu na 
apresentação do Harlem Shake 
realizado no dia 21 e na apre-
sentação de algumas fotografias 
das atividades realizadas du-
rante o estágio. Este momento 
é sempre bonito pois os idosos 
agradecem aos estagiários e 
transmitem-lhes algumas pala-
vras de apoio e carinho.

Maio



Dia 29 – Ação de Sensi-
bilização “Importância 
dos Laços com Idosos 
Institucionalizados”

No dia 29 de maio, a convite do 
Centro Social de São Pedro de 
Serracenos , um grupo de Ido-
sos deslocou-se a essa Institui-
ção para assistir a uma Ação de 
Sensibilização Intitulada de “A 
Importância dos Laços com Ido-
sos Institucionalizados”.

A ação teve como objectivos re-
fletir sobre o relacionamento en-
tre o idoso institucionalizado e a 
família; analisar os benefícios da 
participação e do envolvimento 
da família; examinar as barreiras 
à participação da família e dis-
cutir estratégias de promoção de 
boas relações.

A ação decorreu de forma har-
moniosa e o envolvimento dos 
idosos com o tema foi positivo 
e produtivo. Esta atividade con-
tribuiu para fomentar o convívio 
interinstitucional e o convívio 
social entre os idosos das duas 
instituições, contribuindo em al-
gumas situações para o reaver 
de “velhos amigos”.



Dia 1 – Festa da Soli-
dariedade “ Receção da 
Chama Solidária”

No dia 1 de Junho de 2014, um 
grupo de idosos e colaboradores 
participou na Festa da Solidarie-
dade que este ano estendeu-se, 
também, a Bragança. A atividade 
resultou de uma iniciativa con-
junta da CNIS, da União Distrital 
das IPSS do Distrito de Bragan-
ça (UIPSSDB) e da S.C.M de 
Bragança e contou com a parti-
cipação de várias Instituições do 
concelho. A atividade teve como 
objetivo assinalar a passagem 
da “Chama da solidariedade” 
que saiu do Nerba, seguiu pela 
Av. Sá Carneiro, seguindo-se a 
praça da Sé e terminou na Praça 
Cv. Ferreira, onde, e de acordo 
com o que estava planeado, os 
diferentes grupos iam integran-
do o cortejo. Tratou-se de uma 
atividade que envolveu uma 
grande moldura humana e que 
foi vivida com grande entusias-
mo por todos. Apesar de algum 
cansaço que se fazia sentir, era 
visível o sentimento de satisfa-
ção, alegria que o grupo de par-
ticipantes da Fundação Betânia 

Dia 5– Roteiro pelas
Aldeias 2014:
Paradinha de Outeiro

No dia 5 de Junho um grupo de 
idosos visitou a aldeia de Paçó e 
Paradinha de Outeiro. Em Para-
dinha de Outeiro o grupo de ido-
sos fez uma caminhada e visitou 
a Igreja Matriz e alguns lugares 
desta aldeia. Um dos residentes, 
natural desta aldeia teve a opor-
tunidade e visitar a sua casa, fa-
miliares e amigos.

O passeio terminou com um lan-
che convívio na Associação da 
aldeia.

evidenciava. 
No final do percurso, houve lu-
gar a intervenções do Vice-pres-
idente da Câmara Municipal de 
Bragança, Representante da 
Centro Distrital de Bragança e 
do presidente da Direção da 
UIPSSDB. 

Junho



Dia 6 – Visita à Aldeia 
Pedagógica de Portela

Dia 13 – Roteiro pelas 
Aldeias 2014:
Alfaião

Dia 10 – Ação de Infor-
mação “Dia de Portugal”

No dia 6 de Junho foi promovida 
uma visita à Aldeia Pedagógica 
de Portela, inserida no Projec-
to “Dar e Receber”. Na aldeia 
foi possível visitar as diferentes 
oficinas que esta aldeia possui 
para demonstrar como era fei-
to antigamente o pão e o ferro. 
Para finalizar o passeio, o grupo 
de idosos da Fundação Betânia 
juntamente com algumas crian-
ças cantaram algumas músicas 
tradicionais. 

No dia 13 de junho um grupo 
de idosos fez um passeio pelas 
aldeias de Samil, S. Pedro e Al-
faião. Para além de desfrutarem 
da rústica e rural paisagem lan-
charam à beira rio com uma ma-
ravilhosa paisagem de pano de 
fundo.

Para assinalar o dia de Portugal, 
um grupo de idosos da Funda-
ção Betânia, fizeram um debate, 
recordando o significado deste 
dia e quem foi Luís Vaz de Ca-
mões. 
Apresentou-se ainda uma comé-
dia do filme do “Mr. Bean em Fé-
rias” que provocou gargalhadas 
e diversão.



Dia 19 –Roteiro pelas 
Aldeias 2014:
Milhão

Dia 27 – Roteiro pelas 
Aldeias 2014:
Gimonde

Dia 20 – “Festa Sénior”

No dia 19 de Junho um grupo de 
idosos deslocou-se à aldeia de 
Milhão para um passeio. Uma 
das residentes oriunda desta 
aldeia convidou o grupo para 
visitar um dos seus filhos, que 
recebeu muito bem todo o grupo 
disponibilizado o seu jardim para 
uma tarde de convívio entre os 
residentes e alguns habitantes 
da aldeia.

No dia 27 de junho um grupo de 
idosos foi até à aldeia de Gimon-
de para um passeio. Um dos 
residentes da instituição levou 
o seu acordeão para animar a 
tarde. Para além de desfrutarem 
da rústica e rural paisagem des-
frutaram também de um lanche 
convívio à beira rio.

No dia 20 de junho, um grupo 
de idosos da Fundação Betâ-
nia participou na “Festa Sénior” 
a convite da Obra Social Padre 
Miguel. Este encontro contou 
também com a participação de 
alguns idosos da Santa Casa da 
Misericórdia de Bragança, pro-
porcionando um convívio entre 
todos os participantes. Do pro-
grama da atividade faziam parte 
diversos jogos, como Torneio de 
Sueca, Torneio de Dominó e Jo-
gos Tradicionais. Os idosos da 
Fundação ganharam alguns pré-
mios nos diferentes jogos. Após 
uns momentos de competição, 
realizou-se um lanche convívio 
com música ao vivo com o Gru-
po de Cantares da Obra Social 
Padre Miguel.

Junho





Dia 2– Ação de Sensibi-
lização “Ondas de Calor”

No dia 3 de Julho, realizou-se 
uma Ação de Sensibilização 
acerca das Ondas de Calor. A 
acção foi direcionada para os 
idosos e teve como principal ob-
jetivo alertar a População Idosa 
para os perigos inerentes ao au-
mento abrupto da temperatura 
média, nesta época do ano. 

Nesse sentido, foram abordados 
alguns cuidados a ter na Institui-
ção e, principalmente, nas saí-
das ao exterior.
 
No final do percurso, houve lu-
gar a intervenções do Vice-pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Bragança, Representante 
da Centro Distrital de Bragança 
e do presidente da Direção da 
UIPSSDB. 

Dia 4– Inauguração do 
Gabinete de Fisioterapia

No dia 4 de julho, durante a ma-
nhã, decorreu uma pequena ce-
rimónia de inauguração de um 
novo espaço, o gabinete de fi-
sioterapia. Este novo gabinete 
representa o esforço da Funda-
ção Betânia em responder per-
manentemente às necessidades 
e expectativas dos seus clientes, 
proporcionando a prestação de 
uma variedade de tratamentos 
na área da saúde e reabilitação 
física, potenciando os recursos 
da Instituição. 

A cerimónia foi marcada pela 
presença dos utentes, familia-
res, colaboradores e membros 
da Direção, para conhecerem o 
novo espaço, os equipamentos, 
e perceberem a importância da 
fisioterapia e exercício físico na 
promoção da saúde. No final 
da cerimónia, o porto de honra 
marcou o início deste novo pro-
jeto com desejos de sucesso e 
saúde.

Julho



Dia 4– Passeio para 
Compras

Dia 9– Roteiro pelas 
Aldeias 2014: Baçal, 
Aveleda e Sacoias

Dia 9– Jogos
Tradicionais na UDEP

Durante a tarde, um grupo de 
idosos deslocou-se ao hiper-
mercado Pingo Doce para fazer 
compras. Esta foi mais uma ac-
tividade que possibilitou aos ido-
sos, a aquisição de artigos que 
necessitam e o encontro e con-
vívio com amigos e conhecidos. 
No final do passeio, fez-se um 
lanche convívio no parque de 
merendas do Santuário de Ca-
beça Boa.

No dia 9 de julho, um grupo de 7 
idosos realizou uma visita pelas 
aldeias de Baçal, Aveleda e Sa-
coias. Assim, a visita iniciou pela 
aldeia da Baçal onde puderam 
visitar alguns monumentos da 
aldeia. De seguida, na aldeia de 
Aveleda foi possível observar o 
interior da aldeia, e as suas ca-
sas tipicamente fabricadas em 
xisto assim como o famoso bur-
ro da Aveleda. O lanche foi na 
aldeia de Sacoias no parque de 
merendas à beira rio.

No dia 9 de julho, a Fundação 
Betânia foi convidada a partici-
par nos Jogos Tradicionais da 
UDEP. Um grupo de 7 idosos 
deslocou-se às instalações da 
UDEP e participou nesse evento 
desportivo. A iniciativa também 
permitiu fomentar o convívio in-
terinstitucional e social.



Dia 10 - Feira social: 
Loja Solidária

Dia 10 de Julho, realizou-se a 
habitual feira social, na Loja So-
lidária e contou com alguns fami-
liares dos residentes que vivem 
no estrangeiro. A feira decorreu 
como o previsto. 

Dia 13 – Encontro de 
Gerações

Dia 16 – Passeio ao
Bragança Shopping 

Dia 12 – Dia da Unidade 
Pastoral

No dia 14 de Julho, decorreu no 
Santuário de Santa Ana em Mei-
xedo, o Encontro de Gerações 
do Concelho de Bragança, orga-
nizado pela Câmara Municipal. À 
semelhança dos anos anteriores 
a Fundação Betânia participou 
neste encontro com um grupo de 
20 pessoas.
 
O Encontro iniciou com a Eu-
caristia na Igreja de Santa Ana. 
Seguiu-se a partilha de farnéis e 
alguns participantes almoçaram 
no restaurante como foi o caso 
dos da Fundação Betânia. Du-
rante o decorrer da tarde hou-
ve animação musical pela Tuna 
do Porto e música de baile para 
dançar.

No dia 16 um grupo de idosos 
deslocou-se ao Bragança Sho-
pping para um passeio que per-
mitiu momentos de distracção 
e convívio. Houve oportunidade 
para visitar as lojas, tomar um 
café ou comer um gelado. Foi 
uma tarde agradável de convívio 
e interacção. 

No dia 12 foi sinalizado o Dia 
da Unidade Pastoral na aldeia 
de Alfaião. A Fundação Betânia 
também esteve presente parti-
cipou neste evento que contou 
com uma Feira e muita anima-
ção musical. A Fundação Betâ-
nia participou com uma barra-
quinha onde expôs os trabalhos 
elaborados pelos seus clientes 
e ainda com uma actuação do 
Grupo Coral da Fundação Be-
tânia que cantou duas músicas 
tradicionais.

Julho



Dia 26 – Dia Nacional 
dos Avós – Inauguração 
da Capela de Santa Ana 
em Vale  de Nogueira

Dia 24– IV Aniversário 
do Santuário da 
Sagrada Família

Dia 30 – Roteiro pelas 
Aldeias 2014: França

Dia 29 – Sessão de esclarecimento
“Espaço Skype”

No dia 26 de Julho, a convite do 
C.S.P. de S. Roque e da Jun-
ta de Freguesia de Salsas, um 
grupo de idosos participaram na 
Eucaristia para assinalar o res-
tauro dos altares da Capela de 
Santa Ana, em Vale de Noguei-
ra. Nesta celebração, lembrou-
se também o Dia dos Avós e a 
importância que eles têm na vida 
das famílias e da sociedade em 
geral. 
Seguiu-se um almoço convívio 
em Chãos.

No dia 24 de Julho foi assinalado 
o IV Aniversário do Santuário da 
Sagrada Família da Fundação 
Betânia. A comemoração iniciou 
pela Eucaristia e no período da 
tarde fez-se uma apresentação 
da história do Santuário e de fo-
tografias de alguns eventos já 
realizados neste espaço de cul-
to.

Depois seguiu-se um lanche 
convívio e uma tarde de musical 
com um grupo de música tradi-
cional.

No dia 30 de Julho, um grupo de idosos visitou o cen-
tro hípico de França. Nesse espaço, puderam apreciar 
alguns cavalos que se encontravam no exterior. Para 
alguns, foi a primeira visita ao Centro Hípico. Posterior-
mente, os idosos foram lanchar a um parque de meren-
das muito agradável da aldeia. Após o lanche, os idosos 
regressaram à Instituição. Na viagem de regresso, pu-
deram apreciar uma das maravilhas naturais de Trás-os-
Montes, o parque Natural de Montezinho.

No dia 29 de Julho, realizou-se uma sessão de esclare-
cimento sobre um espaço que irá ser implementado bre-
vemente na Fundação Betânia que tem como objectivo, 
aproximar os residentes da família que se encontra dis-
tante, melhorando desta forma, o seu bem-estar mental 
e o conforto sentido dentro da Instituição.

Foi-lhes explicado como funciona o programa. Os ido-
sos presentes mostraram grande surpresa, não pensan-
do ser possível fazer chamadas gratuitas dessa forma e 
demonstrando interesse em poder ver alguns familiares 
distantes (Brasil, Grécia, EUA).

Depois da breve apresentação, e para que todos os pre-
sentes pudessem ter uma visão mais realista de como 
tudo isto se processa, foi feita uma chamada via Skype 
para o segundo piso da Instituição. O balanço desta ses-
são foi muito positivo e muitos se mostraram receptivos a 
aderir a esta actividade num futuro próximo.



Julho





Dia 4 – Roteiro pelas Al-
deias 2014: Gimonde

No dia 4 de agosto um grupo de 
residentes visitou a aldeia de Gi-
monde. O grupo ansiava passar 
uma tarde com a brisa fresqui-
nha que vinha das margens do 
rio Onor (um dos três rios que 
ali confluem). Sentados à som-
bra, na margem do rio, surgiram 
conversas animadas e cheias de 
sabedoria. Fez-se depois um pi-
quenique e uma pequena cami-
nhada. De regresso à Fundação 
Betânia, os idosos expressaram 
grande satisfação com o pas-
seio. 

Dia 6 – Apresentação do 
Programa “Betânia em 
Forma”

No dia 6 de agosto, decorreu 
uma sessão de apresentação do 
novo projeto, o “Betânia em For-
ma, Programa de Exercício Físi-
co e Nutrição” da Fundação Be-
tânia, dirigido aos colaboradores 
e amigos da Instituição. 

O programa procura intervir, di-
retamente, em duas áreas de-
terminantes para o bem-estar do 
ser humano: o exercício físico e a 
alimentação, e tem como princi-
pais objetivos promover hábitos 
de vida saudável, promover as 
relações interpessoais, envolver 
os participantes na vida da Insti-
tuição, valorizar os recursos da 
Instituição, e possibilitar o aces-
so dos colaboradores e outros, 
aos serviços, a preços simbóli-
cos. Como atividades propostas, 
destacam-se o aconselhamento 
nutricional, cardiofitness, mus-
culação, ginástica localizada, 
massagem de relaxamento, e 
técnicas terapêuticas de inter-
venção em fisioterapia.

Esta apresentação, realiza-
da pelo fisioterapeuta Gonçalo 
Guerreiro e pela nutricionista 
Fabíola Mourinho, procurou sen-
sibilizar os presentes para os 
hábitos de vida saudável, e dar 
a conhecer este novo projeto e 
todas as atividades dirigidas ao 
bem-estar dos colaboradores da 
Fundação Betânia.Agosto



Dia 13 - Feira social: 
Loja Solidária

Dia 22 – Procissão de 
Sr.ª das Graças

Dia 21 - Feira das Festas 
2014

Dia 24 - Festas e
Romarias 2014:
S. Bartolomeu

Dia 13 de Agosto, pelas 14 horas 
realizou-se a feira social do mês, 
na Loja Solidária e contou com 
alguns familiares dos residentes 
que vivem no estrangeiro. A feira 
decorreu como o previsto.

No dia 22 de agosto, pelas 17h30 
horas, um grupo de 6 residentes 
realizou um passeio até ao Tea-
tro Municipal de Bragança para 
ver a procissão da Sr.ª das Gra-
ças, um dos ex-líbris da cidade, 
que costuma juntar muitas pes-
soas. Com ela termina o ciclo de 
festas da cidade de Bragança
Os residentes aprovaram viva-
mente o local escolhido para 
visualizar a procissão, porque 
do meio da escadaria do Teatro 
Municipal tinha-se uma visão 
completa e sem interferências 
de todo o percurso. Ficamos 
sentados na escadaria até que 
a procissão terminasse sempre 
em bom ambiente de convívio.

No dia 21 de Agosto, um grupo 
de idosos deslocou-se à tradicio-
nal Feira das Festas de Bragan-
ça, para passear e adquirir al-
guns artigos. Os idosos tiveram 
ainda a oportunidade de visitar o 
Parque Eixo Atlântico onde de-
correm as festas da cidade. Pas-
searam por toda a cidade que 
ainda se encontrava enfeitada 
e passaram pela zona do Cas-
telo que se encontra decorada à 
época medieval. 

Dia 24 de Agosto celebra-se o 
Dia de S. S. Bartolomeu em vá-
rias aldeias do concelho de Bra-
gança, assim um grupo de ido-
sos deslocou-se ao Santuário, 
bem perto da Fundação, para 
assistir à missa e participar na 
procissão. Finalizadas as ce-
lebrações religiosos fez-se um 
lanche no parque de merendas. 



Dia 26 – Vista à Ermida 
da Sr.ª da Hera
(Cova de Lua)

No dia 26 de agosto, pelas, um 
grupo de residentes visitou a er-
mida da Sr.ª da Hera, na locali-
dade de Cova de Lua. Os resi-
dentes apreciaram vivamente o 
percurso que os levou a visitar 
terras onde há muito não esta-
vam, como Espinhosela e Ter-
roso. Chegados ao destino, pu-
deram apreciar a ermida da Sr.ª 
da Hera que se situa num vale 
muito verdejante, propício a mo-
mentos de tranquilidade no meio 
da natureza. Os idosos mais 
dependentes ficaram sentados 
enquanto outros foram visitar o 
local.

Dia 29 – Roteiro 
Cultural pelas aldeias:
Rabal e França

No dia 29 de agosto um grupo de 
residentes dependentes, visitou 
as aldeias de Rabal e França. O 
passeio deu a oportunidade aos 
utentes de visitar estas aldeias 
e o centro hípico da aldeia de 
França. Para alguns dos resi-
dentes foi uma descoberta, pois 
ainda não haviam estado ali.

Duas das funcionárias do Cen-
tro, trouxeram um cavalo e um 
burro para que os idosos pudes-
sem apreciar de perto estes ani-
mais. Após este momento, fez-
se um piquenique em contacto 
com a natureza e a brisa que se 
fazia sentir. 

Agosto





Dias 2 e 3 – Passeio à 
Nossa Senhora da Serra

No dia 2 e 3 de Setembro, dois 
grupos de idosos rumaram ao 
Santuário da à Sr.ª da Serra 
para participarem na novena. 
Ali, puderam assistir e participar 
na Adoração ao Santíssimo e no 
Terço. De seguida visitaram a 
Casa das Esmolas para adquirir 
algumas recordações. No final 
ainda fizeram uma visita à cape-
la da Santa Teresinha e compra-
ram algumas farturas.

Para finalizar o passeio foram 
ao Parque de Merendas onde 
disfrutaram de um bom lanche 
convívio.

Dia 8 – Comemoração 
do Dia Mundial
da Alfabetização

No âmbito do Dia Mundial da al-
fabetização, foi promovida uma 
acção de sensibilização no dia 8 
de Setembro, qual participou um 
grupo de residentes.

A sessão dividiu-se em duas 
partes: na primeira, foi exposto 
de forma oral o tema. A segunda 
constou de exercícios com vários 
graus de dificuldade (Grau fácil 
= analfabetos; Grau intermédio 
= dificuldade em ler e escrever; 
Grau elevado = facilidade em ler, 
escrever).

Aos residentes mais dependen-
tes foram lhes proporcionados 
jogos de motricidade fina e jogos 
de estimulação cognitiva (asso-
ciação de cores).
O balanço da actividade foi po-
sitivo e superou as expectativas.

Setembro



Dia 9 – Passeio ao
Divino Senhor da Agonia: 
Chãos

Dia 10 - Feira Social:
Loja Solidária

No dia 9 de Setembro, como já é 
habitual todos os anos,  um grupo 
de idosos da Fundação Betânia, 
fez uma visita  ao Santuário do 
Divino Senhor da Agonia no lugar 
dos Chãos, freguesia de Salsas.

Após a visita à Capela e um mo-
mento de oração, foi proporciona-
do um passeio pelas aldeias en-
volventes, das quais alguns dos 
idosos eram oriundos, nomeada-
mente as aldeias de Vale de No-
gueira e Salsas.

O lanche aconteceu no parque de 
merendas do Santuário da Sr.ª do 
Aviso, em Serapicos onde tam-
bém foi possível visitarem as 14 
capelinhas da Via-Sacra.

Dia 10 realizou-se mais uma feira 
Social na loja Solidária da Funda-
ção Betânia, esta feira teve o in-
tuito de dar a conhecer a loja so-
lidária a familiares dos residentes 
que se encontram no estrangeiro 
bem como a aquisição de artigos 
pelos residentes e familiares.



Dia 22 – Celebração do 
Dia Mundial da Pessoa 
com  Alzheimer

De maneira a assinalar o Dia 
Mundial da Pessoa com doença 
de Alzheimer, decorreu a 22 de 
Setembro uma acção com o ob-
jectivo de sensibilizar para esta 
doença que cada vez afecta 
mais pessoas.

A primeira parte da actividade 
constou de uma apresentação 
teórica do tema com recurso a 
imagens e a um vídeo que expli-
cava a doença. A segunda parte 
da actividade constou de diver-
sos jogos de estimulação cogni-
tiva.

Dia 26 – Participação 
nas Jornadas Europeias 
do Património

No dia 26/27 e 28 de Setembro, 
o Museu Abade de Baçal em 
Bragança, comemorou as Jor-
nadas Europeias do Património, 
nas quais a Fundação Betânia 
participou ativamente, em con-
junto com os idosos da Santa 
Casa da Misericórdia.

A actividade consistia num pe-
ddy paper/caminhada que teve 
início no Museu Abade de Baçal, 
passando pela a Igreja de São 
Vicente, pelo Arquivo Distrital e 
pela Igreja de São Francisco. No 
final o grupo regressou ao Mu-
seu Abade de Baçal para cada 
participante deixar o testemunho 
da sua participação nesta ativi-
dade, e lanchar no agradável jar-
dim que este Museu possui.

Setembro



Dia 27 – Banca na 
Praça: Passeio para 
Compras

Dia 29 - Ação de Sensi-
bilização: Dia Mundial 
do Coração

Durante o mês de Agosto e Se-
tembro a Câmara Municipal de 
Bragança realizou na Praça da 
Sé uma atividade denominada 
“Banca na Praça” para divulgar 
os produtos regionais. O evento 
consistia em várias bancas de 
produtos regionais os quais po-
deriam ser adquiridos. 

Um grupo de idosos da Funda-
ção fez uma visita a estas ban-
cas e aos supermercados desta 
zona para comprar alguns pro-
dutos de que necessitavam.

No dia 29 de Setembro, a equi-
pa de enfermagem realizou uma 
ação de sensibilização acerca 
do “Dia Mundial do Coração”.

A ação teve como objetivo sen-
sibilizar os idosos para doenças 
cardiovasculares, disseminando 
boas práticas de vida saudável 
na Instituição, com o intuito de 
reduzir o risco de doenças car-
diovasculares.
A ação correu bem, atendendo 
ao interesse manifestado pelos 
presentes.



Dia 1 - Dia Mundial do 
Idoso

Dia 9 – Passeio a Vinhais

No dia 1 de Outubro, assina-se 
o dia do Idoso e também o dia 
Mundial da Música. Para assina-
lar esta data, foi proporcionada 
aos utentes um momento musi-
cal através da apresentação de 
músicas tradicionais, conheci-
das de todos.

Esta atividade quis provar que, 
apesar da idade é sempre pos-
sível sermos alegres e bem-dis-
postos e que a música tem um 
papel fundamental.

No dia 9 de Outubro, um grupo 
de residentes visitou Vinhais. 
Todos os participantes neste 
passeio são naturais desta fre-
guesia, facto que tornou esta ac-
tividade muito estimulante e mo-
tivadora. Após a chegada à vila, 
houve a oportunidade de visitar 
a Igreja Matriz e de fazer uma 
pequena caminhada pelo centro.
 
O passeio terminou com um lan-
che em casa de um dos idosos 
que fica na Vila de Vinhais.

Dia 5 –Dia da
Implantação da
República Portuguesa

Para assinalar o Dia da Implan-
tação da República, no dia 5 de 
Outubro,  foi promovida uma ter-
túlia acerca do tema. 

Cada participante expressou a 
sua opinião sobre o tema e par-
tilhou histórias e vivências. Após 
a conversa, foi exibido um filme 
relacionado com este dia. Os 
utentes gostaram e sugeriram 
até, que numa próxima, fosse 
exposto um filme sobre a dita-
dura de Salazar, visto que, seria 
uma espécie de continuação do 
filme anteriormente apresenta-
do.

Outubro



Dia 10 – “Dia Mundial da 
Saúde Mental”

Dia 13- Feira Social: 
Loja Solidária

Dia 15 – Comemoração 
do Dia Mundial da
Alimentação

O Dia Mundial da Saúde Mental 
foi celebrado na Fundação Be-
tânia a 10 de Outubro. Curiosos 
em relação ao tema, os utentes 
aderiram de forma muito positi-
va.
 
Durante a apresentação do tema 
alguns utentes manifestaram a 
sua opinião, experiências e dúvi-
das. O momento mais apreciado 
pelos participantes foi o momen-
to posterior à exposição teórica 
que constou de 1 hora de vídeos 
de comédia, que serviu para os 
utentes rirem (risoterapia em 
grupo) e relaxarem (diminuir os 
níveis de stress) promovendo 
um envelhecimento ativo.

Dia 10 de Outubro realizou-se 
mais uma feira Social na loja 
Solidária da Fundação Betânia, 
esta feira teve o objetivo de aqui-
sição de artigos pelos residentes 
e familiares.

No âmbito do dia Mundial da Ali-
mentação, assinalado no dia 16 
de Outubro, no dia 15 de Outu-
bro, a nutricionista Fabíola Mou-
rinho proporcionou a um grupo 
de utentes do Lar de São Pedro 
e da Fundação Betânia e a um 
grupo de clientes do Centro So-
cial e Paroquial do Santo Con-
destável, uma palestra acerca 
da Alimentação Saudável.

Foram discutidos vários pontos 
importantes sobre esta questão, 
nomeadamente os alimentos 
que devemos evitar e aqueles 
que devemos integrar na nossa 
alimentação diária.

O grupo mostrou-se interessado 
e participativo, já que se trata de 
um assunto que está muito pre-
sente e que influencia a saúde.



Dia 16 – Peça de Teatro 
“Teatro Mãe”

Dia 20- Comemoração 
do dia Mundial da
Alimentação e da
Osteoporose

No dia 16 um grupo de utentes 
da Fundação foi convidado a 
assistir uma peça de teatro in-
titulada “Teatro Mãe”, no Cen-
tro Social e Paroquial do Santo 
Condestável. A peça tinha como 
objetivo demonstrar o que é a 
institucionalização do idoso na 
prática.

Várias instituições estiveram 
presentes.

No dia 19 de Outubro, assinala-
se o dia da osteoporose. Assim, 
a nutricionista fez uma apresen-
tação acerca da influência dos 
alimentos na saúde dos ossos. 

No final, foi dado a cada utente, 
para além do lanche habitual, 
um iogurte já que é um alimento 
rico em cálcio que ajuda à saúde 
dos ossos.

Dia 19–Dia Internacional 
para a Erradicação da 
Pobreza

No dia 19 de Outubro, a Funda-
ção Betânia, no compromisso 
assumido de se manifestar con-
tra a pobreza extrema, realizou a 
leitura de uma mensagem da au-
toria da EAPN – Portugal, com 
o intuito dos idosos refletirem 
acerca desse fenómeno, cada 
vez mais presente em Portugal.

Posteriormente, a mensagem foi 
afixada para os demais interes-
sados.

Outubro



Dia 20 – Passeio à
Albufeira do Azibo

Dia 22 – Roteiro Cultur-
al pelas Aldeias 2014: 
Outeiro

No dia 20 de Outubro, um gru-
po de idosos foi até à Albufeira 
do Azibo para passar uma tarde 
diferente em contacto com a na-
tureza. Um dos residentes, que 
levou o seu acordeão, tocou al-
gumas músicas para animar o 
grupo. De seguida chegou um 
pastor com um grande rebanho 
de cabras e ovelhas, que animou 
bastante o grupo, pois muitos 
deles em outros tempos tiveram 
animais. Fez-se um piquenique 
e para terminar o passeio fez-se 
uma visita ao miradouro da albu-
feira.

No dia 24 de Outubro, um grupo 
de idosos visitou a aldeia de Ou-
teiro. Durante a viagem fez-se 
um breve passeio pela aldeia de 
Rio Frio. Em Outeiro o grupo viu 
a Igreja Matriz, Igreja de Nossa 
Senhora da Assunção, o Cruzei-
ro, o Pelourinho e a Fortaleza e 
a Basílica do Santo Cristo, visi-
tando o seu interior que apesar 
de se encontrar em processo de 
restauro ainda de se encontra 
muito bem conservada. 
No parque de lazer junto da Ba-
sílica, o grupo pôde descansar 
e lanchar. Pela riqueza histórica 
do local, os idosos gostaram da 
visita.



Dia 28 – Dia Mundial da 
Terceira Idade

De forma a assinalar o Dia Mun-
dial da Terceira Idade, foi pro-
movida no dia 28 de Outubro 
uma actividade que quis demon-
strar que é sempre tempo de 
aprender, ainda que a idade já 
seja muita. Num primeiro mo-
mento foi apresentada oral-
mente a temática do dia em cau-
sa. Seguiu-se então a primeira 
atividade, que consistiu em 
mostrar a página “Facebook” da 
Fundação Betânia, bem como 
as fotografias e comentários aí 
publicadas. 

De seguida, ao som de músicas 
tradicionais, foram apresentadas 
fotografias dos utentes em di-
versos momentos passados na 
Fundação Betânia, A atividade 
terminou com a visualização de 
videoclips de músicas que fizer-
am parte da vida dos utentes na 
sua juventude acompanhada de 
uma sessão fotográfica.

Dia 29 –“Zumba contra 
o Cancro”

No dia 29 de Outubro a Santa 
Casa de Misericórdia de Bra-
gançaem parceria com a Liga 
Portuguesa Contra o Cancro re-
alizou um evento denominado 
“Zumba contra o Cancro” para 
alertar e sensibilizar a população 
para esta patologia. Um grupo 
de utentes da Fundação partic-
ipou na atividade com uma peça 
de roupa e o laço (símbolo do 
cancro) cor-de-rosa. Os utentes 
das várias instituições presentes 
marcaram a sua presença e con-
tributo nesta atividade, dançan-
do uma música em cima do pal-
co.

Foi uma tarde solidária na qual 
os utentes da Fundação tiveram 
todo o gosto em participar.

Outubro



Dia 30 – Roteiro Cultur-
al pelas Aldeias 2014: 
Réfega

No dia 30 de Outubro, um gru-
po de idosos visitou a aldeia da 
Réfega. Para além da visita à 
aldeia, o grupo deslocou-se a 
casa de um dos participantes no 
passeio que é natural desta al-
deia, onde puderam lanchar com 
o filho e a nora que receberam 
o grupo de forma simpática. Foi 
uma tarde muito alegre para to-
dos.

Dia 31 - Visita à Feira 
da Norcaça, Norpesca e 
Norcastanha

No dia 31 de Outubro um gru-
po de residentes deslocou-se 
à Feira da Norcaça,Norpesca e 
Norcastanha onde puderam ver 
as barraquinhas de exposição e 
adquirir produtos da região. 

Houve ainda a oportunidade de 
assistir a uma demonstração de 
pesca e também a uma demons-
tração de aves de rapina. Todo 
o ambiente foi animado com os 
gaiteiros transmontanos.



Dia 10 - Feira Social: 
Loja Solidária

Dia 8 - Elevação a Basí-
lica Menor do Santuário 
de Santo Cristo de
Outeiro

Dia 11 - Festa de São 
Martinho - VI Edição do 
Desfile Sénior de
Outono

Dia 10 de Novembro realizou-
se mais uma feira Social na loja 
Solidária da Fundação Betânia, 
esta feira teve o objectivo de 
aquisição de artigos pelos resi-
dentes e familiares

Presença Significativa da Fun-
dação Betânia na Celebração 
Solene da Promulgação do Ti-
tulo de Basílica Menor à Igreja 
do Santuário de Santo Cristo de 
Outeiro.

No dia 11 de Novembro,a Fun-
dação Betânia festejou o dia de 
São Martinho. 

Por volta das 14 horas, deu-
se início à VI Edição do Desfile 
Sénior de Outono, no qual par-
ticiparam alguns residentes que 
desfilaram com roupas escolhi-
das para a ocasião, presentean-
do a todos com os seus dotes 
para a passerelle.

No final do desfile, foram eleitos 
a Miss e o Mister Betânia 2014. 
Para terminar a festa em grande, 
fez-se um lanche convívio segui-
do de um baile para que todos 
pudessem dar um “pezinho” de 
dança.

Nesta tarde, também estiveram 
presentes alguns Clientes do 
Serviço de Apoio Domiciliário, 
bem como alguns familiares, o 
que tornou a tarde num momen-
to de partilha e alegria.

Novembro



14 - Dia da Diabetes 
Mellitus

Dia 20 - Passeio ao 
Bragança Shopping

Dia 25 - Dia Internacio-
nal pela Eliminação da 
Violência Contra as
Mulheres

16 - Ação de sensibili-
zação: “ Dia Internacio-
nal da Tolerância”

A Diabetes Mellitus é uma doen-
ça que afecta cada vez mais 
pessoas em todo o mundo. A po-
pulação idosa é especialmente 
vulnerável a esta doença e por 
essa razão, faz todo o sentido 
informar e sensibilizar. No dia 14 
de Novembro, foi feita pela nu-
tricionista e pessoal de enferma-
gem uma acção sobre esta pa-
tologia. O objectivo foi informar 
e prevenir comportamentos de 
risco relacionados com estilos 
de vida menos saudáveis e que 
promovem e agravam a doença.
Estava presente um grupo nu-
meroso de utentes que se mos-
trou entusiasmado e participati-
vo.

No dia 20 um grupo de idosos foi 
ao Bragança Shopping ver a de-
coração de Natal já existente no 
local. Este passeio serviu tam-
bém para visitar algumas lojas 
e começar a adquirir algumas 
prendas de Natal.

No dia 25 de Novembro foi as-
sinalado na Fundação Betânia o 
Dia Internacional pela Elimina-
ção da Violência Contra as Mu-
lheres. A actividade contou com 
uma apresentação muito apre-
ciado pelos utentes. 
Sendo este dia de referência 
para a APAV (Associação Portu-
guesa de Apoio à Vítima), esta 
entidade, colocou um desafio 
na rede social “Facebook” onde 
pedia aos seus seguidores que 
publicassem uma “selfie” com 
o seguinte texto: “Só me bates 
uma vez.”. Após a explicação 
aos utentes deste desafio, es-
tes, gostaram e aderiram ao de-
safio e o grupo foi fotografado e, 
posteriormente, a fotografia foi 
publicado no “Facebook” com a 
dita frase.

No dia 16 de Novembro, assi-
nala-se o Dia Internacional da 
tolerância. A actividade contou 
inicialmente com uma apresen-
tação oral acompanhada de um 
vídeo com as mensagens princi-
pais deste tema combinado com 
um conjunto de fotografias dos 
utentes da instituição. Em segui-
da, colocaram-se nos televiso-
res diversos vídeos educativos 
sobre o tema. 



Novembro





Dia 3 - Ação de Sensi-
bilização“A Pessoa com 
Deficiência”

6 a 31 – “Exposição de 
Natal” na Fundação 
Betânia

Para assinar o dia da Pessoa 
com Deficiência, foi promovida 
uma actividade sobre o tema 
que consistiu numa apresenta-
ção que foi bastante comentada 
e discutida pois todos os partici-
pantes tinham experiências para 
partilhar sobre o tema. Depois, 
seguiu-se a parte lúdica, foram 
visualizados diversos vídeos 
onde era possível ver como pes-
soas com deficiência se torna-
ram atletas profissionais vence-
dores e realizados.

Iniciou no dia 9 na Fundação Be-
tânia Exposição de Natal.

Os artigos de natal expostos fo-
ram elaborados pelos residentes 
da Fundação na Oficina de Tra-
balhos Manuais da instituição. 
Assim o grupo que habitualmen-
te participa nesta Oficina, teve a 
oportunidade de ver exposto o 
seu trabalho e dedicação.

A exposição teve também como 
objectivo adquirir donativos para 
ajuda à instituição. 

Dezembro



Dia 19 – Participação da 
Festa de Natal do Esta-
belecimento Prisional de 
Bragança

16 - Festa de Natal na 
Fundação Betânia

O Estabelecimento Prisional de 
Bragança convidou a Fundação 
Betânia para participar na Fes-
ta de Natal. Assim o grupo de 
idosos foi representar a peça 
de Mensagem “Poema Criador. 
Desta forma tentou-se levar a 
este local uma mensagem de 
natalícia de esperança e fé.

No dia 16 de Dezembro, a Fun-
dação Betânia celebrou uma vez 
mais, o Natal num dia cheio de 
Fé, Alegria e Partilha.
 
A festa iniciou pela manhã com 
uma Celebração Eucarística, 
animada com cânticos por um 
grupo de Clientes, Funcionários 
e amigos da Fundação Betânia, 
que durante alguns dias se pre-
param para este momento.
 
No período da tarde, foram apre-
sentadas imagens das activida-
des que decorreram em 2014 
e seguiu-se a apresentação da 
peça de Mensagem “Poema 
Criador” que, integrada no Ano 
da Palavra, teve o objectivo de 
proporcionar uma meditação 
acerca da caminhada do povo 
de Deus ao longo da história. 

Neste momento participaram 
utentes, colaboradores e órgãos 
sociais, o que o tornou num mo-
mento de partilha e de reavivar 
da fé. A festa terminou com um 
lanche convívio no Refeitório do 
Edifício II da Instituição, mar-
cado pela oferta uma pequena 
lembrança, alusiva à quadra 
Natalícia, para todos clientes da 
Fundação Betânia.

17 e 18 - Feira Social de 
Natal

No dia 17e 18 de Dezembro, 
realizou-se a Feira Social de Na-
tal, com objectivo de todos os 
residentes e colaboradores par-
ticiparem. Este espaço permitiu, 
a todos adquirir algumas pren-
das de natal para oferecer assim 
como troca de artigos. 



22- “Exposição de Na-
tal” no Bragança Shop-
ping

Dia 22 – Visita à
“Exposição de Natal”
no Bragança Shopping

No dia 22 de Dezembro decor-
reu, no Bragança Shopping, 
uma Exposição de Natal, promo-
vida pela Oficina de Trabalhos 
Manuais da Fundação Betânia.

A exposição teve como objetivos 
dar a conhecer os trabalhos que 
os residentes desenvolvem na 
Instituição ao longo do ano, bem 
como, a angariação de donati-
vos para a aquisição de ajudas 
técnicas para os idosos mais ca-
renciados.

No dia 22 um grupo de clientes 
deslocou-se ao Bragança Sho-
pping para visitar a Exposição 
de Natal que a Instituição lá rea-
lizou. Os artigos de natais ex-
postos foram elaborados pelos 
residentes da Fundação na Ofi-
cina de Trabalhos Manuais da 
instituição. 

Assim, o grupo que habitualmen-
te participa nesta Oficina, teve a 
oportunidade de ver exposto o 
seu trabalho no Shopping, o que 
foi muito gratificante e reconhe-
cedor do seu trabalho e dedica-
ção.

Dezembro



Dia 23 – Visita de
D. José Cordeiro 

No dia 23 de Dezembro, a Fun-
dação Betânia recebeu a visita 
de Sua Excelência Reverendís-
sima D. José Cordeiro. 

O dia iniciou com uma celebra-
ção eucarística presidida por D. 
José Cordeiro e com a animação 
litúrgica do Grupo Coral da Fun-
dação Betânia, constituído por 
clientes, colaboradores e órgãos 
sociais.

Após a Eucaristia o grupo de 
colaboradores e órgãos sociais 
almoçou com D. José Cordeiro 
que a todos deixou uma mensa-
gem de coragem e de esperança 
para que o trabalho desenvolvi-
do na Instituição seja pautado, 
não só pelas competências téc-
nicas, mas também pelas com-
petências humanas e afectivas. 



Dezembro
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