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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.)

Janeiro 2015
Dia 6 - Festa de Reis
No dia 6 de janeiro de 2015, um
grupo constituído por Utentes e
Colaboradores da Instituição vestiu-se como manda a tradição e
foi cantar os Reis por toda a Instituição, incluindo às portas dos
quartos dos Utentes, gabinetes
de trabalho, cozinha e lavandaria,
invocando a celebração da visita
dos três Reis Magos.
O objetivo, para além de não
deixar morrer esta tradição secular portuguesa, foi relembrar o
tempo em que os Utentes cantavam e tocavam os Reis às portas
das casas nas aldeias de onde
são oriundos, para pedir esmolas
e donativos.
Foi uma tarde que encheu de
alegria e brilho os Utentes da Instituição.

Dia 13 – Visita do Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Bragança à
Fundação Betânia
No dia 13 de Janeiro de 2015, a Fundação Betânia recebeu a ilustre visita do Exmo. Sr. Presidente
da Câmara Municipal de Bragança, Dr. Hernâni Dias e da Vereadora da Câmara Municipal de Bragança, Dr.ª Cristina Figueiredo.
Tratou-se de uma vistia de cortesia, em que o Sr. Presidente aproveitou o momento para, em nome
de todo o Executivo, desejar um Bom Ano Novo a todos os que fazem parte da Família Betânia,
bem como, reforçar o trabalho que diariamente é desenvolvido nesta Instituição.
É sempre um momento honroso e de grande alegria quando o Executivo da Câmara Municipal de
Bragança visita a nossa Instituição.

Dia 15 - Ação de sensibilização: “ O Frio”
No dia 15 de Janeiro de 2015, pelas 16 horas, a Equipa de Enfermagem da Fundação Betânia realizou uma Ação de Sensibilização sobre o “Frio”.
Ao longo da Sessão, foram abordados os seguintes temas:
- Problemas que o frio traz para os idosos;
- Hipotermia;
- Gripes e constipações;
- Gelo e Neve;
- Roupa que devem usar.
A Ação teve o intuito de alertar os Utentes para os cuidados a ter com as baixas temperaturas,
pois, os idosos são considerados um dos grupos de risco e, como diz o ditado popular, “mais vale
prevenir do que remediar”.

Dia 23 – Entrega dos
Prémios do Concurso
Municipal de Presépios
Como já tem vindo a ser habitual, a Fundação Betânia tem participado todos os anos, sem exceção, no Concurso Municipal de
Presépios.
Assim sendo, no dia 23 de janeiro
de 2015, pelas 20:30h, um grupo
de colaboradores deslocou-se
ao Teatro Municipalde Bragança
para assistir à cerimónia de entrega dos Prémios dos Concursos de Natal: Concurso Conto de
Natal, Concurso de Presépios e
Concurso Montras de Natal, promovidos pelo Município de Bragança.
Se no ano de 2014 a Instituição
tinha sido contemplada com uma
Menção Honrosa no Concurso Municipal de Presépios, em
2015, a Instituição obteve o 3º
Prémio na categoria de Presépio
Tradicional.
Mais importante que o prémio recebido, foi o reconhecimento público do esforço e da dedicação de
todos aqueles que contribuíram
de uma forma direta ou indireta
para que esse feito tivesse sido
possível. Um bem-haja a todos.

Dia 28 – Ação de Sensibilização sobre:
“Prevenção de Quedas nos Idosos”
No dia 28 de janeiro de 2015, realizou-se na Fundação Betânia
uma Ação de Sensibilização intitulada de “Prevenir para NÃO
CAIR na Terceira Idade”. Esta Ação destinou-se aos idosos e
colaboradores da Instituição e contou com a participação da
Dr.ª Ana Prada e da Dr.ª Raquel Meireles, técnicas especializadas na área de saúde e envelhecimento.
A prevenção de quedas assume-se como um aspeto fundamental e cada vez mais importante na área da Terceira Idade,
pois, as quedas causam muitas vezes lesões que provocam
a perda de independência e interferem diretamente na qualidade de vida e auto estima da Pessoa Idosa.
E foi dentro de um contexto preventivo que esta Ação foi
desenvolvida, de forma a sensibilizar os Utentes da Instituição
para os cuidados a ter no dia-a-dia, de forma a diminuir os
riscos de queda.
A Ação teve uma adesão muito significativa da parte dos
Utentes e Colaboradores da Instituição e foi um sucesso.

Dia 29 - Mostra Cultural
Solidária Projeto
“Dar e Receber”
No âmbito do Projecto “Dar e Receber”, no dia 29 de Janeiro de
2015,foi promovida uma Mostra
Cultural no Auditório do Centro Social e Paroquial de Santo
Condestável, na qual, para além
da Instituição anfitriã, participaram a Fundação Betânia e a
ASCUDT.
Esta atividade interinstitucional
consistiu numa mostra de atividades preparadas pelas diferentes Instituições, alusivas à época Natalícia.
O grupo de Utentes da Fundação
Betânia representou uma peça
de teatro intitulada “Poema Criador”, a qual deixou a todos os
presentes uma mensagem de fé
e de esperança para 2015.
Entre canções, danças e representações teatrais, a tarde passou-se em ambiente de partilha
e convívio. A atividade encerrou
com um lanche entre todos.

Fevereiro
Dia 5 – Visita à Exposição: Caminhos-de-ferro e de Prata
A convite do museu Abade de Baçal, um grupo de Utentes da Fundação Betânia realizou, no dia 5
de fevereiro de 2015, uma visita à Exposição: Caminhos-de-ferro e de Prata.
O contacto com a Exposição referida “convidou” os Utentes a um regresso inesperado ao passado,
à antiga Linha Ferroviária do Tua, recordando o primeiro troço, de Tua a Mirandela, que entrou ao
serviço em 29 de Setembro de 1887, tendo a linha sido desativada em 1992.
O Comboio era um dos principais meios de transporte na região, uma obra de engenharia muito
importante no combate ao isolamento das populações pois, numa zona caracterizada por uma
morfologia muito acidentados, foi responsável pela ligação entre várias regiões, revolucionando a
mobilidade.
Posteriormente, houve ainda tempo para uma visita à Exposição itinerante “O Corpo e a Glória”.
Esta exposição era constituída por obras relevantes de pintura e escultura de museus e igrejas do
Norte do País.
Para além do enriquecimento cultural, a visita procurou ir ao encontro das expetativas dos Utentes,
criando situações de partilha, de conhecimento e saber, numa aposta da Instituição na divulgação
e promoção da cultura.

Dia 6 - Visita à Feira do Fumeiro de Vinhais
Como já é habitual e tradição, no dia 6 de fevereiro de 2015, um grupo de Utentes da Fundação
Betânia foi a Vinhais visitar a 35.º edição da Feira do Fumeiro, uma das maiores e mais antigas
feiras do Fumeiro do país.
A feira encontrava-se dividida por quatro pavilhões onde os Utentes puderam apreciar espaços de
exposição e venda de fumeiro, artesanato, espaços gourmet, tasquinhas e animação.
Muitos dos Utentes, alguns oriundos daquela vila, aproveitaram o momento para adquirir alguns
produtos regionais e conviver com alguns amigos que “deixaram” na terra.
A visita procurou ir ao encontro das expetativas dos Utentes, criando situações de partilha e de degustação, numa aposta da Instituição na divulgação da cultura gastronómica transmontana, única
em Portugal.

Dia 11- Ação de sensibilização: “ Dia do Doente”
No dia 11 de Fevereiro de 2015, a Equipa de Enfermagem realizou uma Ação de Sensibilização
alusiva ao Dia do Doente.
Foram abordados os seguintes temas:
Cuidados a ter para evitar as doenças
e Direitos dos doentes mentais.
Teve como finalidade orientar os
idosos para prevenirem doenças/
gripes e alertá-los para os direitos
das pessoas, com ou sem deficiência
mental evitando, assim, atitudes
desagradáveis com alguns clientes.

Dia 14 - Comemoração do Dia da Amizade
Como manda a tradição, no dia 14 de Fevereiro é assinalado na Fundação Betânia o “Dia da Amizade”.
Algum tempo, antes da data, na oficina dos trabalhos manuais “Mãos à Obra”, foram sendo preparados os materiais necessários para esta comemoração.
Assim sendo, foi elaborado o Correio da Amizade, bem como, os envelopes para as respetivas
cartas. Posteriormente, os Utentes, Colaboradores e Familiares foram convidados a redigir cartas
para um amigo ou familiar, alusivas ao dia de S. Valentim.
O Correio da Amizade foi aberto no dia 14 de Fevereiro e as cartas entregues aos seus destinatários. Nesse dia, foram também apresentados alguns vídeos sobre esse grande sentimento que é a
amizade.
Algumas cartas foram lidas em voz alta para que todos pudessem partilhar os votos de saúde,
alegria, fé e esperança.
Em concomitância com os anos anteriores, esta atividade foi vivida com grande alegria e harmonia
entre todos.
“Cada novo amigo que ganhamos no decorrer da vida aperfeiçoa-nos e enriquece-nos, não tanto
pelo que nos dá, mas pelo que nos revela de nós mesmos
(Unamuno, s.d.)”.

Dia 16 - “Festa de Carnaval da FB em parceria com o Projeto Dar e Receber”
No dia 16 de Fevereiro de 2015, as instituições associadas do “Projeto Dar e Receber”, designadamente a Fundação Betânia, ASCUDT, crianças da Obra Kolping, juntamente com o Lar de São
Pedro de Serracenos na qualidade de Instituição convidada, festejaram o Carnaval nas instalações
da Fundação Betânia.
Assim sendo, os Utentes das várias instituições desfilaram a sua fantasia, por grupos temáticos,
acompanhados por músicas carnavalescas.
Este ano o tema de Carnaval da Fundação Betânia foi “Os Ifione e o Facebook”. Inspirados por
este tema, os residentes vestiram-se a rigor para esta festa com fatos elaborados na Oficina de
Trabalhos Manuais “Mãos à Obra”.
No final do desfile fez-se uma troca de lembranças entre as Instituições presentes. A festa continuou com um lanche partilhado e terminou com muita animação e um Baile de Entrudo.

Março
Dia 8 - Dia Internacional de Mulher
No dia 8 de Março assinala-se o Dia Internacional da Mulher. Esta data serve para lembrar que as
Mulheres têm os mesmos direitos que os Homens. Como já tem vindo a ser habitual, na Fundação
Betânia o dia foi dedicado a todas as Mulheres que nela vivem e trabalham.
Esta data começou a ser preparada alguns dias antes na Oficina dos Trabalhos Manuais - “Mãos à
Obra”através da elaboração de flores para entregar a todas as Mulheres que residem e trabalham
na Fundação Betânia, bem como, a todas as familiares que no dia 8 de Março visitassem a Instituição.
Assim sendo, no dia 8 de Março realizou-se primeiramente uma dinâmica de grupo, que iniciou
com numa Ação de Sensibilização, onde se começou por fazer uma breve apresentação da história
do Dia Internacional da Mulher, relembrando a vida de várias (grandes) Mulheres que marcaram a
História da Humanidade. Posteriormente, foi preenchido o “Coração Ser Mulher é…” com muitos
corações onde os idosos expressaram o que para eles significa Ser Mulher.
Para finalizar foi entregue, por um grupo de senhores, uma flor a cada Mulher, relembrando o respeito e carinho com que as mulheres devem ser tratadas.

Dia 19 – Festa de S. José/Patrono da Fundação Betânia
No dia 19 de março, pelas 11h30, a Fundação Betânia celebrou a festa solene do seu Patrono - S.
José.
Este dia de festividade, iniciou-se com a Santa Eucaristia em Honra de S. José, onde participaram os Utentes da Instituição,Colaboradores, Corpos Gerentes, familiares, amigos e um grupo
de utentes do Palácio da Sabedoria.
Após a celebração Eucarística, realizou-se uma Procissão no recinto do Santuário da Sagrada
Família, seguida da Bênção da Viatura adaptada para Pessoas Idosas com Mobilidade Reduzida
que tinha sido adquirida recentemente pela Instituição.
Posteriormente, a festa continuou com o Almoço do Dia do Pai. Após o almoço convício, realizou-se
uma Homenagem aos Colaboradores com 15 anos de “Casa”, onde foram homenageados os seguintes Colaboradores: D.ª Manuela Cristina Salazar, D.ª Mabilda Cristina Pires e a D.ª Antónia
Maria Machado.
Para finalizar esse grande Dia, pelas 17h00 realizou-se uma atividade alusiva com os Utentes ao
dia, o Chá com Letras, que teve como tema: “Dia de São José – Dia do Pai”.
O Dia S. José é sempre um dia muito marcante para todos aqueles que fazem parte desta Instituição, vivido com muita alegria e intensidade.
É por momentos de partilha como este que “Juntos Somos Família”.

Dia 20 – Dia da árvore
Para celebrar o dia 21 de março, a Fundação Betânia proporcionou aos seus utentes, uma vez
mais, o chamado “Dia da Árvore”.
O objetivo da comemoração do “Dia Mundial da Árvore” é sensibilizar a população para a importância da preservação das árvores, quer ao nível do equilíbrio ambiental e ecológico, como da própria
qualidade de vida dos cidadãos.
No passado dia 20 de Março do presente ano, iniciamos os preparativos para o “Dia da Árvore”,
consistindo este na plantação de árvores, plantas e na criação de uma pequena horta, na qual participaram vários Utentes da Instituição.
Começaram por ir buscar terra e distribui-la por vazos diferentes para se iniciar a plantação da horta,fazendo pequenos buracos, onde, posteriormente, foram plantadas alfaces e alhos. Houve ainda
tempo para se semear girassóis, salsa, couve, nabiça, entre outros legumes.
Depois de tudo devidamente plantado e semeado, os vazos foram decorados com corações de diversas cores, onde foram colocados os nomes do que tinha sido plantado e semeado em cada um.
No final,os vazos foram levados para o jardim pelos idosos, regados e colocados emprateleiras,
local onde foi feita uma pequena horta.
Para uma melhor comemoração do dia, foram ainda plantadas, com a ajuda preciosa de alguns
Utentes, quatro árvores de fruto e três árvores de flores.
No final da tarde, houve ainda lugar a uma sessão de “Chá com letras” alusiva ao “Dia da Árvore”.
Esta sessão começou com uma pequena introdução sobre a origem desse Dia, sensibilizando o
grupo para a importância da árvore. A sessão terminou com uma recordação das frutas alusivas a
cada época no ano, porque recordar é viver.

Dia 28 - Piquenique no Santuário Sr. De Cabeça Boa
No dia 28 de março, aproveitando o bom tempo que se fazia sentir, um grupo de idosos foi realizar
um piquenique ao Santuário do Sr. de Cabeça Boa e passar assim, uma tarde diferente ao ar livre.
Foi uma tarde de muita conversa e convívio entre os elementos do grupo, onde se privilegiou, uma
vez mais, o contacto com a natureza.

Abril
Dia 8 – Visita Pascal
Como manda a tradição religiosa,
no dia 8 de abril realizou-se a Visita Pascal na Fundação Betânia,
no âmbito das comemorações da
maior festa da religião cristã, a
Páscoa.
Durante a Visita Pascal,o compasso composto pelos Utentes
da Instituição levaram a cruz,
que este ano se chamava a “Cruz
Colorida”, a todos os quartos e
espaços da Instituição.
A Visita Pascal é um momento de grande alegria, esperança
e renovação da fé em Cristo,
um momento muito participado
por todos aqueles que fazem da
Família Betânia.

Dia 11 – Confeção do Folar na Fundação Betânia
Como já é tradição, no dia 11 de abril, no âmbito dos dos preparativos para a Festa da Páscoa, um
grupo de Utentes da Fundação Betânia reuniu-se à volta da cozinha da Instituição, “arregaçou as
mangas” e colocou “mãos à obra” para confecionar o tradicional Folar da Páscoa, uma das iguarias
da gastronomia transmontana.
O folar foi feito à maneira antiga e tradicional, desde a técnica de amassar, ao corte das carnes ao
fermento caseiro. Untaram-se os latos e levaram-se os folares ao forno.
Durante a confeção, todos partilharam a sua opinião acerca da confeção do folar, todas os participantes tinham diferentes formas de confecionar o Folar pois, são oriundos de diferentes zonas e
cada uma tem sua tradição e costume.
No final, o folar foi servido para todos os Utentes da Instituição.
Foi muito interessante relembrar as diferentes etapas inerentes à preparação do Folar e o convívio
social que foi promovido entre os Utentes, “ingredientes” muito importantes para ajudar a manter
viva a tradição da Páscoa na Fundação Betânia.
Tratou-se efetivamente de uma experiência muito gratificante e “deliciosa” para todos.

Dia 17 de Abril – Visita à Exposição Plasticine
Relatório Exposição Plasticine – Homenagem à Pintora Graça Morais
No dia 17 de abril de 2015, um grupo de 7 Utente e colaboradores deslocaram-se à Praça da Sé
para visitar a Exposição Plasticine – Homenagem à Pintora Graça Morais.
A partida da Instituição deu-se por volta das 16h da tarde. Foi com uma grande alegria no rosto que
se fez a viagem, pois a curiosidade de saber o que se iria encontrar e visitar, ainda não tinha sido
completamente revelado.
Após a viagem e chegados ao local, o grupo teve finalmente oportunidade de apreciar as obras
feitas por alunos de alguns dos agrupamentos escolares da cidade de Bragança e por Utentes de
outras instituições, também pertencentes a esta linda cidade.
Era visível no rosto de cada um, a admiração com que os idosos olhavam para cada umdos trabalhos em exposição.
Antes do regresso à Instituição, o caminho foi feito pelo castelo, pela conhecida Estrada do Turismo, onde muitos dos idosos, com alguma nostalgia à mistura, aproveitaram o momento para recordaram histórias que marcaram as suas vidas, passadas ali, entre aquelas muralhas.
Chegados à Instituição, foi hora de descansar e contar aquilo que se viu, no fundo, expressar o que
lhes foi transmitido por todas as obras e sítios vistos.

Dia 23 - Dia do Livro
Para celebrar o Dia do Livro, a
Fundação Betânia aceitou o desafioque lhe foi proposto e levou
um grupo de Utentes à Biblioteca Municipal Adriano Moreira de
Bragança. Que melhor local do
que esse para passar este dia?
Assim sendo, no dia 23 de Abril,
o grupo referido deslocou-se à
Biblioteca Municipal paraassistir
a uma palestra que retratou toda
a história do livro.
Após a palestra, culturalmente
muito enriquecedora, foi fornecido um lanche a todos os presentes pela parte da Biblioteca
Municipal.
Houve ainda oportunidade para
uma pequena volta pela zona
histórica da cidade.
Tratou-se de mais um momento
de partilha, de conhecimento e
saber, reforçando o intercâmbio
de sinergias entre as Instituições
e Organizações da cidade.

Dia 25– Revolução dos Cravos
A comemoração do dia da liberdade em Portugal celebra-se a 25 de Abril. Precisamente nesta data
ocorreu há 41 anos um Golpe Militar, para derrubar um regime ditatorial, liderado por Oliveira Salazar e depois por Marcelo Caetano.
Assim reuniu-se um grupo de idosos testemunhos vivos desse acontecimento para relembrarem
como foi esse dia, e debater este tema os pós e os contras desse momento marcante da história
de Portugal.

Dia 28 - Dia Mundial do Sorriso
Dia 28 de Abril celebra-se, em todo o Mundo, o Dia Mundial do Sorriso.
Nesse contexto, como não podia deixar de ser e porque sorrir faz bem à alma, na Fundação
Betânia celebrou-se este dia de uma forma muito especial.
No âmbito do Projeto Dar e Receber e de forma a assinalar esse Dia, a Instituição recebeu a visita
de mais duas Instituições: Centro Social e Paroquial de S.Pedro de Serracenos e a ASCUDT.
Assim, a receção começou pela exibição de uma apresentação sobre este dia temático onde incluía a explicação do dia, algumas imagens divertidas e vídeos, com a animação, necessários para
celebrar o dia dedicado ao sorriso.
De seguida, a animação continuou com o Grupo Coral da Fundação Betânia que apresentou duas
músicas, bem como, como a atuação do acordeonista da Instituição para animar os Utentes das
diferentes instituições, proporcionando-se um espaço onde fez com que todos dançassem e cantassem, pois “quem canta seus males espanta”.
Para finalizar a atividade, houve troca de sorrisos entre os Utentes das diferentes instituições e
também troca de lembranças para que nunca nos esqueçamos de sorrir e rir apesar de todas as
adversidades da vida.
No final desta receção, foi tempo de continuar a sorrir e despedimo-nos das outras Instituições com
um grande sorriso e alegria, com os corações cheios de convívio e lembranças de uma tarde bem
passada.

Dia 29 - Dia Mundial da Dança
No dia 29 de abril comemorou-se o Dia Mundial da Dança na Fundação Betânia.
A dança é uma atividade muito bem aceite pelo público idoso e foi precisamente isso que aconteceu
com os idosos da Fundação Betânia. Nesse sentido, foi ministrada uma aula de dança realizada
por três estagiárias dos cursos de Educação Social e de Desporto, alunas do Instituto Politécnico
de Bragança.
As estagiárias usaram várias músicas, de diversos estilos, para os idosos terem a percepção que
existem vários estilos musicais e, com isto, poderiam dar asas à sua imaginação por dançarem ao
seu próprio gosto e ritmo.
Para finalizar o momento de dança fizeram uma coreografia com vários movimentos simples e coordenados.
Foi mais um momento bem passado, em que todos se divertiram incondicionalmente e que contribui para um intercâmbio e convívio entre os idosos, colaboradores e estagiários.

Dia 29 – Dia da Solidariedade Entre Gerações
No dia 29 de abril, as várias instituições que pertencem ao Projecto Dar e Receber reuniram-se
para mais uma atividade. Foi pedido a cada Instituição que, previamente elaborasse uma tela com
o conceito de Família.
Neste dia fez-se uma vista ao Centro de Arte Contemporânea Graça Moraise as telas foram expostas no Auditório Paulo Quintela. A Tarde terminou com um lanche convívio.

Dia 30 – Caminhada Solidária contra os Maus-Tratos
No dia 30 de abril, um grupo de idosos participou
numa Caminhada Solidária contra os Maus-Tratos
promovida pelo projecto Pontos de Inclusão.
Esta atividade teve como principal objectivo a sensibilização para esta problemática que afeta toda a
população. No final da caminhada, na Praça Cavaleiro Ferreira, construiu-se um laço humano com
todos os participantes.
No final desta atividade, o grupo de idosos deslocou-se a visitar a XXIX Feira de Artesanato de
Bragança.

Dia 30 – Feira das Cantarinhas
Foi no dia 30 de abril que, com espírito de animação e felicidade, um grupo de 7 idosos se deslocou, como já é tradição,até à já tradicional e secular Feira das Cantarinhas. A partida da Instituição
deu-se por volta das 16h da tarde. Foi com uma grande alegria no rosto que se fez a viagem à
tradicional Feira.
Chegados ao local, foi a vez de visitar e apreciar todas as típicas barracas que ali se encontravam,
desdeas barracas dos tradicionais bolos, às barracasde trabalhos manuais e artesanais, à arte viva
com pintores a colorirem quadros e muitas outras coisas com o qual os idosos se puderam deliciar.
Os Utentes tiveram a oportunidade de visitar o comércio ao ar livre e a feira do artesanato, na qual
adquiriram alguns objetos, desde calçado, plantas, tecidos, roupa, entre outros artigos.
Trata-se efetivamente de uma atividade que os mais idosos gostam de visitar e apreciar, uma Feira que mobiliza muitas pessoas nas ruas da cidade, um bom momento para reencontrar velhos
amigos e familiares.

Maio
Dia 7 e 8 - V Feira de Emprego, Educação e Solidariedade

Dia 14 - Convívio interinstitucional
entre os Utentes da SCM e da FB

Nos dias 7 e 8 de maio de 2015, no Jardim Dr.
António José de Almeida, decorreu a V Feira de
Emprego, Educação e Solidariedade de Bragança.
Como já é habitual, a Fundação Betânia participou neste evento com um stand e proporcionou aos seus Utentes uma visita a esta feira,
na qual marcaram presença 62 instituições e
entidades diferentes.
As visitas começaram com um passeio de comboio pela cidade até ao Jardim Dr. António José
de Almeida. Para além de verem expostos diversos trabalhos realizados na Oficina de Trabalhos Manuais – “Mãos à Obra”, os Utentes
puderam visitar também os stands de outras instituições. O Grupo Coral da Fundação Betânia
fez mais uma atuação na respetiva feira, para
mostrar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por este grupo de idosos.
Os Utentes gostaram bastante das visitas e encontraram muitas pessoas amigas e conhecidas. Tiveram também oportunidade de assistir
a actuações de grupos musicais e a simulacros
da parte da GNR.

No dia 14 de maio, realizou-se um convívio interinstitucional entre os Utentes da Santa Casa
da Misericórdia e da Fundação Betânia.
Esta atividade tinha como objetivos convívio e
interação entre os idosos de ambas as instituições. Quando os idosos da Santa Casa da Misericórdia chegaram à Fundação Betânia, estes cumprimentaram-se uns aos outros. Eram
aproximadamente 45 idosos de ambas as Instituições. Alguns até se conheciam pois erem
conterrâneos.
De seguida, procedeu-se ao início dos vários jogos tradicionais. Os idosos estavam misturados
e divididos em dois grupos. Os jogos realizados foram os seguintes: o Jogo das Cadeiras,
o Jogo do Bowling, o Jogo do Cesto, o Jogo da
Colher e o Jogo da Garrafa.
Depois dos jogos, chegou a hora de reabastecer
as energias. Foi realizado um lanche convívio.
Para finalizar, procedeu-se à realização do baile
e a um momento musical com o acordeonista
da Fundação Betânia para todosdançarem.
Foi um momento bem passado, em que todos
se divertiram incondicionalmente e que contribuiu para um intercâmbio e convívio entre os
idosos, colaboradores e estagiários. Os idosos
da Santa Casa da Misericórdia na despedida
disseram que “acabou rápido” e que “gostariam
de voltar”.

Dia 15– Dia da Família
Dia 15 de Maio de 2015 celebrou-se o Dia da
Família na Fundação Betânia. A comemoração
deste dia iniciou com uma apresentação e reflecção sobre o significado do respetivo dia para
cada um. Seguidamente, fez-se uma dinâmica
de grupo, para que os idosos comunicassem,
dizendo o que para eles é a “Família” e assim
cada opinião foi registada num pequeno cartaz
previamente elaborado na Oficina de Trabalho
Manuais.
No final desta atividade, todos os idosos presentes deram abraços entre eles, um pequeno gesto que simboliza o carinho e a amizade que há
entre todos os elementos da “Família Betânia”.

Dia 19 – Dia Mundial do Médico de Família
No passado dia 19 de Maio, um grupo de
idosos deslocou-se à Praça da Sé para
participar na comemoração do Dia Mundial
do Médico de Família.
Assim, num espaço próprio estavam algumas Médicas de Família que tinha como
missão sensibilizar as pessoas que por ali
iam passando para a importância deste
Dia e de todos termos o nosso Médico de
Família.
Após esta atividade muito positiva para todos, iniciou-se uma pequena caminhada, pelas ruas envolventes à praça da Sé.
Pelas 15:30h, os Utentes fizeram uma pausa na esplanada da Pastelaria Flórida, onde lhes foi
proporcionado um lanche diferente, promovendo a socialização entre eles e com a comunidade.
Houve ainda tempo para aproveitar um pouco o sol que se fazia sentir, absorvendo a vitamina D,
tão importante para este grupo etário. Após o lanche, os idosos visitaram a Igreja da Sé, local que
aproveitaram para fazer algumas orações.
A viagem terminou com o regresso à Instituição, passando pelo Castelo de Bragança, bem como,
por alguns pontos da cidade, onde os idosos tiveram a oportunidade de observar as obras e mudanças que estão a ser feitas na cidade.

Dia 24 – Dinâmica de Grupo ”Os Valores”
No dia 24 de Maio realizou-se uma dinâmica de grupo, cujo tema abordado teve como finalidade
destacar a sabedoria, o conhecimento e os valores das pessoas mais velhas, onde participaram
alguns idosos da Instituição.
No decorrer da apresentação, foi referido que com o passar do tempo e particularmente as pessoas
com mais idade, vão reunindo experiência.
Esse acumular de sabedoria e conhecimento, destaca a capacidade de mestria em lidar com situações por vezes difíceis e complexas sobre as problemas e assuntos do seu quotidiano.
A par destas características, salientaram também que os valores são a base da educação e a transmissão de respeito mútuo pelo próximo. Sendo por isso, o saber fazer de determinadas tarefas ou
o facto de ter certas aptidões como uma mais-valia para eles próprios e para transmitir às novas
gerações.
Assim sendo, os gerontes comentaram algumas das suas experiências do que era saber fazer uma
série de trabalhos relacionados com a sua vida diária.
De entre eles destaca-se aqui o saber fazer o pão; o folar; a matança do porco; costurar; fazer
sabão; trabalhar a terra; fazer a sementeira; trabalhar o linho e o tear; tosquiar uma ovelha; separar
o trigo da palha; virar o feno; podar uma árvore, fazer a vindima, fazer a água ardente; fazer o azeite
ou moer trigo para fazer farinha.
Para além disso, também se abordou a idoneidade de saber estar e saber viver com respeito pelo
próximo em relação aos compromissos para com os outros, destacando por isso, a forma como os
mais velhos vivem o seu tempo e se comportam perante situações de convívio, como por exemplo
as brincadeiras e as festividades das suas aldeias.
No final da apresentação concluíram que as pessoas mais velhas têm muito para ensinar às pessoas mais novas, como o saber fazer e saber estar, apesar de ambas as idades se complementarem com o que aprenderam.

Dia 26 - Ação de Sensibilização “Dia Europeu dos Vizinhos”
No dia 26 de maio, decorreu na Fundação Betânia uma
Ação de Sensibilização acerca do Dia Europeu dos Vizinhos. Nos dias antecedentes elaborou-se uma cartolina
alusiva ao Dia, utilizando para o efeito as mãos de alguns Utentes da Fundação Betânia. Cada mão significava um pouco, o que cada um nós partilha com os outros.
Assim, a comemoração deste Dia teve como objetivo
sensibilizar os idosos para a importância de criarem redes de vizinhança institucionais saudáveis e positivas, de forma a fomentar uma melhor vida em
conjunto e criar novos laços de solidariedade entre si.

Dia 27–“Bragança Ativa”
Foi no dia 27 de maio de 2015, um grupo de idosos saiu da Fundação Betânia em direção ao Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira, para participar numa atividade promovida pela Câmara Municipal
de Bragança.
A atividade iniciou com duas apresentações dirigidas por uma Enfermeira, a primeira apresentação
foi sobre o AVC (Acidente Vascular Cerebral), e a segunda sobre a Esclerose Múltipla, sendo este
dia o Dia Mundial da Esclerose Múltipla. Foram abordados vários subtemas, tais como os sintomas, fatores de risco e como prevenir.
Após as apresentações, foi ministrada uma aula de ginástica muito divertida com balões. Os idosos
mostraram-se muito participativos e alegres.
No fim da aula de ginástica, os idosos deslocaram-se ao parque de merendas de São Bartolomeu
para lanchar.

Dia 27 – Ação de Sensibilização “Higiene”
No dia 27 de Maio realizou-se uma Ação de Sensibilização
intitulada “Higiene” com o intuito de sensibilizar os idosos
para algumas regras de higiene.
A atividade realizou-se por volta das 16h30 da tarde, no
salão polivalente da Instituição. Foram abordados temas de
forma a sensibilizar para a mudança de hábitos de higiene
menos positivos e incutir algumas rotinas importantes para
uma boa higiene e saúde.
Os idosos mostraram-se muito atentos, interessados e participativos no tema, principalmente
quando na parte da desinfecção das mãos.

Dia 28 – Festa de Despedida dos Estagiários
Foi no dia 28 de Maio de 2015 os Estagiários de Gerontologia terminaram o estágio curricular e
despediram-se com uma grande festa para os idosos.
Pelas 15h, os idosos deslocaram-se para o Salão do Edifício II para dar início à festa. A festa iniciou-se com algumas atividades de convívio como jogos tradicionais, jogos de cartas e dominó,
entre outras.
Após a diversão, deu-se início ao lanche, onde havia um pouco das diferentes zonas do país, isto
porque cada estagiário trouxe um doce típico da sua terra, para proporcionar um lanche diferente.
No final do lanche, os Estagiários apresentaram um vídeo com fotografias tiradas ao longo dos 4
meses, para relembrar algum do trabalho que desenvolveram na Fundação Betânia.
No final e para recordação, distribuíram a todos os idosos uma pequena lembrança, com uma fotografia do grupo de estágio. Após a entrega das lembranças deu-se início ao baile com músicas
tradicionais.

Junho
Dia 2– Roteiro pelas Aldeias 2015: Centro Hípico
No dia 2 de junho, um grupo de
idosos deslocou-se à aldeia de
França para um passeio. Assim,
visitamos a aldeia que, apesar de
não ser muito grande, tem uma
grande maravilha, um Centro
Hípico recuperado e com alguns
cavalos e burros. É uma alegria
para os idosos o convívio com
estes animais. Por lá lancharam
e conviveram um pouco uns com
os outros.

Dia 8 -Projeto “Dar e Receber – Jogos Tradicionais”
No dia 8 de junho foi promovida
na aldeia de Alfaião uma tarde de
Jogos Tradicionais, inserida no
Projecto “Dar e Receber”.
Este convívio intergeracional
decorreu no Santuário da Senhora da Veiga.O convívio começou
pelas 14horas com a chegada de
todas as Instituições envolvidas
na atividade. Seguidamente deuse iníciodos Jogos Tradicionais
onde foram feitos grupos, compostos por vários elementos das
diferentes Instituições.
Após os jogos, procedeu-se a
um lanche partilhado e a mais
uns momentos de conversa que
serviram para partilhar ideias,
histórias e ainda para conviver
com velhos amigos e conhecidos.

Dia 9 - Of icina de Leitura: A Leitura Não Tem Idade”
No dia 9 de junho,um grupo de idosos deslocou-se à Biblioteca Adriano Moreira para
participar na atividade Oficina a Leitura: A
Leitura Não Tem Idade”.
Assim, houve lugar a uma visita guiada
pela Sé de Bragança e a atividade desenvolveu-se nos claustros da Sé, local fresco
e com uma bonita e inspiradora paisagem.
Esta atividade consistiuna apresentação
da Obra e Vida de Luís Vaz de Camões uma vez que o Dia comemorativo deste poetase aproximava.
Os Utentes da Fundação Betânia tinham preparado uma pequena surpresa, assim, um idoso com
alguns elementos que caracterizam o poeta, a sua gola, pala no olho direito e coroa recitou dois
belos poemas para homenagear este grande poeta. Para finalizar a atividade e ao som de música,
lancharam no local e tiraram algumas fotografias do monumento.

Dia 10 - Dia de Camões e das Comunidades Portuguesas
Para assinalar o Dia de Camões e das Comunidades Portuguesas, no dia 10 de junho,
realizou-se um pequeno debate com umgrupo
de idosos da Fundação Betânia.
O debate teve como objetivo recordar junto
dos mais Idosos quem foi Luiz Vaz de Camões,
fazendo uma breve alusão à sua Vida e Obra.
A atividade foi vivenciada com bastante entusiasmopor parte dos Utentes que aproveitaram o momento para recitarem algumas dos
seus poemas mais conhecidos.

Dia 18 – Roteiro pelas Aldeias 2015: Alfaião
No dia 18 de Junho, como é já é hábito um grupo de
idosos fez um passeio pelas aldeias de Samil, S. Pedro e Alfaião.
Para além de desfrutarem da rústica e rural paisagem
visitamos o Santuário da Sr.ª da Veiga, Santa Milagrosa deste local, onde à beira rio conviveram um pouco
uns com os outros e lancharam.

Dia 19 – Aula de Ginástica no Palácio da Sabedoria
No dia 19 de junho, o Palácio da Sabedoria convidou a Fundação Betânia para uma atividade conjunta, uma aula de Ginástica Sénior.
Assim, chegados às instalações dessa Instituição, os vários Utentes da Fundação Betânia puderam
conviver um pouco com os residentes do Palácio da Sabedoria, alguns desconhecidos e outros já
seus conhecidos e oriundos das mesmas terras.
Há hora marcada, a sessão de ginástica iniciou e,assim,se passou um momento em grupo, em
que se aliou o exercício físico à música, ingredientes que deramânimo a todos os presentes nesta
atividade.
Foi um convívio interinstitucional a repetir.

Dia 19 – Apresentação da Encíclica do Papa Francisco
No dia 19 de junho, pelas 20h,
um grupo de utentes deslocou-se ao Paço Episcopal para
assistir à apresentação da Encíclica do Papa Francisco.
Um Livro muito interessante
que, após algumas ideias debatidas por alguns presentes na
apresentação do livro, transmitiu
a ideia que a natureza que Deus
criou é de todos e deve ter o
devido cuidado, para que esteja sempre limpa e bem cuidada
e preservar a nossa “morada “ ,
que é dela que a nossa vida depende.

Dia 24 - Festa de S. João e as Marchas Populares
Este ano as marchas populares foram festejadas na Instituição, com um grupo de crianças do ATL
do Colégio de Santa Clara, promovendo-se um convívio intergeracional.
Há hora marcada, todos os participantes estavam prontos para dar início a mais uma tarde de repleta de festa e animação. Assim,começou por se fazer uma pequena abordagem ao significado
deste Dia e leitura de algumas quadras alusivas ao São João.
Após este momento, um grupo de idosos preparou fatos a rigor e arcos e fez uma marcha para
todos.
As crianças gostaram tanto que também quiseram marchar e juntaram-se ao desfile com os idosos, ao som de músicas formando-se um bonito baile. Para animar mais a festa o acordeonista da
Fundação, o Sr. José tocou algumas músicas.
No final, todos lancharam e foi entregue uma lembrança desta atividade ao Colégio de Santa Clara.

Dia 25 – Roteiro pelas Aldeias 2015: Baçal, Rabal e
França
No dia 25 de junho, um grupo
de idosos deslocou-se à aldeia
de Rabal e França para mais um
passeio.
Assim, visitamos as aldeias
referidas que, apesar de não serem muito grandes, são rústicas
e tradicionais e têm uma grande
maravilha, um Centro Hípico recuperado e com alguns cavalos
e burros.
Assim, os Utentes aproveitaram
a visita para verem e apreciarem
os bonitos e dóceis animais que
se encontravam em repouso no
estábulo e para conviverem uns
com os outros, enquanto apreciavam a bela paisagem. Como
não podia deixar de ser, antes
do regresso à Instituição, os idosos aproveitaram o local para
lanchar.

Dia 28 - Feira do Pão Samil
No dia 28 de junho de 2015, um
grupo de Utentes e de colaboradores da Fundação Betânia visitaram a feira do Pão em S. Pedro
de Sarracenos. Esta atividade
contou com a exposição de produtos de algumas instituições da
cidade.
Após a visita aos standes e um
pequeno convívio no café da aldeia, o grupo regressou à Instituição.

Julho
Dia 1 – Visita Cultural ao Santuário de Santa Ana em Meixedo
No dia 1 de julho, um grupo de 7 idosos realizou
uma visita pelas aldeias de Meixedo, Oleirinhos.
Assim, a visita iniciou pela aldeia da Meixedo, de
seguida, deslocara-se ao Santuário de Santa Ana
onde fizeram uma caminhada, visitaram a capela,
fizeram algumas orações e um bom piquenique. No
final do passeio passaram ainda no Santuário de
São Jorge.

Dia 3 - Participação nas Comemorações dos 497 anos da SCMB
A Santa Casa da Misericórdia de Bragança celebrou
os 497 anos, assinalando a data com um conjunto de
actividades nas quais a Fundação Betânia foi convidada a participar.
Realizaram rastreio dois grupos das Fundação participaram nos vários rastreios de forma a prevenir algumas patologias e também um alerta para a estarem
sempre atentos à sua saúde.
No final das actividades foram lanchar ao ar livre, ao Castelo de Bragança, com uma bonita paisagem para conversarem.

Dia 4– Dia da UP Senhora das Graças
No dia 4 foi sinalizado o Dia da Unidade Pastoral na aldeia de São Pedro. Um grupo de idosos
da Fundação Betânia também esteve presente neste evento para visitar a Feira organizada neste
evento.

Dia 6 – Participação no I Aniversário do Palácio da Sabedoria
O Palácio da Sabedoria convidou a Fundação Betânia para
participar no seu I Aniversário. Assim dois grupos diferentes
participaram no workshop de Artes Plásticas, na Aula de
Ginástica e na Eucaristia presidida pelo Dom José Cordeiro onde procederam à bênção da carrinha adaptada que
o Palácio da Sabedoria adquiriu.
A Fundação Betânia presentou esta Instituição com uma
mensagem de parabéns colocada numa moldura elaborada pelos utentes, e o acordeonista da
Fundação animou a festa com algumas musicas tradicionais.

Dia 8 – Ação de Sensibilização “Ondas de Calor”
No dia 8 de Julho, realizou-se uma Ação de Sensibilização acerca das Ondas de Calor. A acção foi
direcionada para os idosos e teve como principal objetivo alertar a População Idosa para os perigos
inerentes ao aumento abrupto da temperatura média, nesta época do ano.
Nesse sentido, foram abordados alguns cuidados a ter na Instituição e, principalmente, nas saídas
ao exterior.

Dia 12 – Encontro de Gerações
No dia 12 de Julho, decorreu o XII Encontro de Gerações do Concelho de Bragança este ano, no
Santuário de Nossa Senhora do Aviso, em Serapicos.
Á semelhança dos anos anteriores, a Fundação Betânia participou neste encontro com um grupo
de 20 pessoas.
Tratou-se de um evento que junto cerca de 2.200 pessoas e, segundo o Presidente da Câmara
Municipal de Bragança, Dr. Hernâni Dias, “realça o saudável convívio entre gerações, comprovado
pelo número de crianças e jovens que, acompanhados de pais e avós, marcam aqui presença”.
O Encontro iniciou com a Santa Eucaristia, que foi celebrada no expaço exterior, junto à Igreja de
Nossa Senhora do Aviso.
Seguiu-se a partilha de farnéis e alguns participantes almoçaram no restaurante improvisado, como
foi o caso dos Utentes da Fundação Betânia.
Durante a tarde, houve muita animação e bailarico para dançar. Alguns idosos que não conheciam
o espaço, aproveitaram o momento para visitar algumas capelas e a Igreja que compõe o Santuário, bem como, para rever alguns amigo sde longa data.

Dia 24 – V Aniversário do Santuário da Sagrada Família
No dia 24 de Julho foi assinalado o V 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 fotografias de alguns eventos já realizados neste espaço de culto.
Depois seguiu-se um lanche convívio e uma tarde de musical com um grupo de música tradicional.

Dia 30 – Volta a Portugal em Bicicleta
Após 15 anos de ausência, Bragança voltou a acolher uma chegada da volta a Portugal em Bicicleta, na Avenida D. Sancho I, junto às Piscinas Municipais.
Assim sendo, no dia 30 de julho, como a Estrada e o Circuito do Turismo faziam parte do percurso
da chegada, os Utenets organizaram-se no exterior, junto à estrada e, contagiados pela festa da
volta, onde a música e a animação foram uma constante, deram o seu apoio a todos os ciclistas,
em particular, ao ciclista da terra, ao Ricardo Vivela.
Foi um momento de grande alegria e entusiasmo para todos.

Dia 26 – Visita da Imagem da Virgem Peregrina de Nossa
Senhora de Fátima à Fundação Betânia e Dia Nacional dos Avós
No dia 26 de Julho, a Fundação
Betânia acolheu a imagem da virgem peregrina de Nossa Senhora
de Fátima, na sequência da passagem da Imagem pelas várias
Dioceses Portuguesas.
Numa Instituição em que os valores cristãos estão fortemente
enraizados na
sua essência
e dinâmica, este tornou-se um
momento marcante para todos
os que vivem e trabalham na
Fundação Betânia, que contou
também com a presença de D.
José Cordeiro, Bispo da Diocese,
bem como de familiares e amigos
que quiseram associar-se a este
momento de oração.
Apesar de a Imagem da Virgem
Peregrina ter permanecido apenas breves momentos na Instituição, a Sua presença maternal
ficará certamente gravado na
memória de todos.

Agosto
Dia 4 – Roteiro Cultural pelas aldeias 2015 - Ousilhão
No dia 4 de agosto, um grupo de Utentes visitou, pela primeira vez, a aldeia de Ousilhão.
Assim, aproveitando o facto de uma da Utentes ser oriunda dessa aldeia, o grupo começou por realizar uma visita
“ao povo”. Momento único, nomeadamente para a Utente
referida, que aproveitou a visita para rever algumas pessoas amigas.
Realizada a visita, o grupo aproveitou para se refrescar e
sentar à sombra de umas árvores, junto à fonte romana da
aldeia, num momento de partilha e alegria.
Posteriormente, fez-se um piquenique e os Utentes tiveram uma agradável surpresa de uma habitante local que teve a amabilidade de oferecer filhós acabadinhos de fazer, para adoçar ainda mais
esse momento do convívio.
De regresso à Fundação Betânia, os idosos expressaram grande satisfação com o passeio realizado.

Dia 6 – Passeio á Albufeira do Azibo
Como é habitual todos os anos, no dia 6 de agosto, um grupo de Utentes visitou a Albufeira do
Azibo, detentora de uma paisagem protegida de excelência natural, inserida num contexto de biodiversidade, uma das 7 maravilhas – Praias de Portugal.
Iniciou-se a vista pela primeira praia fluvial, que se encontrava bem composta por pessoas que,
quiseram aproveitar o dia de calor que se
fazia sentir. Posteriormente, fez-se um
piquenique junto ao cais, local calmo e relaxante, convidativo a uns momentos de
conversa e reflexão.
Após o piquenique, o grupo de Utentes foi
conhecer a aldeia de Santa Combinha e
visitar o miradouro dessa bela praia fluvial. De regresso à Fundação Betânia, os
idosos expressaram grande satisfação e
alegria com o passeio.

Dia 12 – Roteiro Cultural pelas aldeias 2015 – Paradinha de Outeiro e Outeiro
No dia 12 de agosto, um grupo de Utentes visitou as aldeias de Paradinha de Outeiro e Outeiro.
Iniciou-se o passeio pela aldeia de Outeiro, com uma visita
à Basílica Menor de Santo Cristo de Outeiro, que muitos
ainda não conheciam.
Posteriormente, dirigiram-se à aldeia de Paradinha de Outeiro onde aproveitaram para visitar os principais locais de
interesse. Durante a visita, houve ainda tempo para rever
alguns amigos e conhecidos. A visita terminou com uma
visita à Associação da Aldeia, local onde aproveitam para tomar um café e merendaram.

Dia 14 - Festa da História
Como é tradição, também em 2015, as festividades de N.ª
Senhora das Graças, padroeira da cidade de Bragança,
que decorreram entre 11 e 22 de agosto, iniciaram com a
Festa da História, no Castelo de Bragança.
Assim sendo, no dia 14 de agosto, um grupo de Utentes
deslocou-se à bela zona histórica de cidade para visitar e
conhecer a Feira Medieval que, retrata a história da cidade
de há várias anos atrás.
No final do passeio, os Utentes foram dar uma caminhada
ao Parque Eixo Atlântico, onde eram já visíveis os preparativos preparativos para as noites de arraial. Por lá lancharam e passearam junto aos repuxos.

Dia 17 - Visita Cultural 2015 – Quintanilha: Sra. da Ribeira
No dia 17 de julho, um grupo de idosos deslocou-se à Sr.ª
da Ribeira, para mais uma tarde de passeio ao ar livre e
pela natureza.
O passeio começou pela visita à aldeia de Quintanilha.
Posteriormente, os Utentes deslocaram-se até à Sr.ª da Ribeira, onde fizeram um piquenique.
De regresso à cidade, os Utentes aproveitaram o passeio
para visitar o Aeródromo, local desconhecido por parte dos
idosos.
Para finalizar, e aproveitando o bom tempo, os Utentes foram até aos Jardins da zona “mais nova
da cidade”, onde aproveitaram para fazer um passeio pedonal e conversar mais um pouco.

Dia 20 – Visita Cultural ao Museu Rural de Salselas
No dia 20 de Agosto, um grupo de Utentes foi visitar o
Museu Rural de Salselas, na aldeia de Salselas. Este
museu é detentor de um fantástico património cultural
que retracta a vida passada, nomeadamente a vida de há
cerca de 70 anos atrás.
Visitou-se também a aldeia de Valdrez e foram ao lugar dos Chãos, onde perto do Santuário fizeram um
piquenique com muita conversa e sobretudo alegria por
terem visto todos os utensílios que outrora fizeram parte
das suas vidas, da sua meninice.

Dia 21 - Feira das Festas 2015
No dia 21 de Agosto, um grupo de idosos deslocou-se à
tradicional Feira das Festas de Bragança, para passear
e adquirir alguns artigos regionais. Os Utentes aproveitaram o passeio para conhecer no novo espaço que
acolhe o recinto da Feira. Para além da tradicional feira,
os Utentes foram ainda visitar a Feira do Continente, no
Parque Eixo Atlântico.
Como o dia estava quente, nada melhor do que terminar o passeio com uma paragem para saborear um gelado e uma bebida fresca no café do Pólis.

Dia 22 – Ida à procissão à Nossa Senhora das Graças
No dia 22 de agosto, pelas 17horas, um grupo de
Utentes residentes foi assistir à missa dedicada à padroeira da cidade, Nossa Senhora das Graças, o ponto
alto do programa religioso das Festas da Cidade.
Após a Santa Missa, houve ainda tempo para ver a
grandiosa procissão solene em honra à Nossa Senhora
das Graças sair da Catedral, um dos ex-líbris da cidade,
que, como é habitual, juntou muitas pessoas.
Trata-se de um momento que é vivido por todos os
Utentes com muita fé e esperança.

Dia 24 - Festa e Romarias 2015: S. Bartolomeu
No dia 24 de Agosto, celebra-se
o Dia de S. Bartolomeu em várias
aldeias do concelho de Bragança.
Assim sendo, um grupo de idosos
deslocou-se ao Santuário de São
Bartolomeu de Cabeça Boa para
assistir à celebração eucaristia e
participar na procissão solene.
Finalizadas as celebrações religiosas, fez-se um lanche convívio
no parque de merendas do santuário e ainda houve tempo para
um pezinho de dança ao som da
música popular portuguesa.

Dia 26 – Visita a Mirandela
No dia 26 de agosto, um grupo de Utentes foi passear até à bonita cidade de Mirandela.
Quando chegaram, os Utente puderam apreciar alguns dos melhores valores arquitectónicos do
concelho, como o Palácio dos Távoras, imponente construção nobre reedificada no século XVII, o
Palácio dos Condes de Vinhais e a ponte Medieval, também conhecida como Ponte Velha, um dos
grandes valores patrimoniais da cidade. Para além do património, os Utentes puderam apreciar
milhares de belas flores que se estendem-se pelos jardins da cidade.
Para terminar, aproveitando a brisa que se fazia sentir do rio Tua, os Utentes lancharam à beira rio,
desfrutando de uma paisagem natural, que oferecia cenários únicos.
Para além das conhecidas alheiras de Mirandela, a cidade tem muitos outros locais de interesse a
visitar e conhecer.

Setembro
Dias 2 e 3 – Passeio à Nossa Senhora da Serra
Nos dias 2 e 3 de Setembro, como já é habitual,
dois grupos de idosos da Fundação Betânia rumaram ao Santuário de Nossa Senhora da Serra, para participarem nas celebrações religiosas
que, por esta altura, se organizam nesse local
de culto, nomeadamente as novenas.
Trata-se de uma das maiores romarias do concelho de Bragança.
Assim, os Utentes puderam assistir e participar na Adoração ao Santíssimo e à meditação
do Terço. Seguidamente, visitaram a Casa das
Esmolas para adquirir algumas recordações da
Senhora da Serra, Santa de grande devoção para os idosos.
No final, houve ainda tempo para fazer uma visita à capela da Santa Teresinha, aproveitando também a presença de alguns vendedores para comprar algumas farturas.
Para finalizar o passeio, os Utentes deslocaram-se até ao Parque de Merendas, onde disfrutaram
de um lanche convívio.

Dia 7 – Passeio ao Divino Senhor da Agonia – Chãos
No dia 7 de Setembro, como já é habitual todos os anos, um grupo de idosos da Fundação
Betânia realizou mais uma visita ao Santuário do
Divino Senhor da Agonia no lugar dos Chãos,
freguesia de Salsas.
Santuário dos Chãos é dos lugares de culto e
romagem de referência no distrito de Bragança.
Entre os dias 5 e 14 e setembro, o Santuário é
dedicado ao Divino Senhor que celebra a sua
festividade com a festa da Exaltação da Santa
Cruz.
Após a visita à Capela, um momento de grande devoção e oração, alguns idosos fizeram questão
de ir até á Casa das Esmolas doar o seu donativo. No final, foi proporcionado um lanche no parque
de merendas do Santuário.

Dia 8 – Comemoração do Dia Mundial da Alfabetização
No âmbito do Dia Mundial da alfabetização, no
dia 8 de setembro, foi promovida uma atividade
na qual participou um grupo significativo de
Utentes.
A sessão constou em grupos de exercícios com
vários graus de dificuldade (Grau fácil = analfabetos; Grau intermédio = dificuldade em ler e
escrever; Grau elevado = facilidade em ler, escrever). Assim, aos utentes mais dependentes,
foram proporcionados jogos de motricidade fina
e jogos de estimulação cognitiva (associação de
cores).
Pelo envolvimento de todos, o balanço da atividade foi extremamente positivo, superando todas as
expectativas que tinham sido criadas.

Dia 11 – Dia Internacional do Bombeiro Profissional
No dia 11 de setembro, por volta das 14h, um grupo de Utentes deslocou-se ao Quartel dos
Bombeiros Voluntários de Bragança para manifestar o profundo agradecimento à Corporação de
Bombeiros Voluntários de Bragança pela sua entrega generosa ao serviço dos outros, em particular à Pessoa Idosa.
Os Utentes tiveram assim, uma oportunidade de visitarem e conheceram melhor as instalações,
viaturas, bem como, alguns equipamentos fundamentais para dar resposta sem situações de
emergência. Os Utentes passaram pelas várias secções do Quartel, cada uma com sua funcionalidade, desde a Sala de Comunicações até aos parques das viaturas de saúde e dos carros de
combate a incêndio.
A vista terminou com uma troca de lembranças entre as Instituições e um pequeno lanche convivo
no bar do quartel.

Dia 18 – Inauguração da Entrada Principal
“Deus quer, o Homem sonha e a obra nasce.” (Fernando Pessoa). Porque a união faz a força, foi
com muito orgulho e satisfação que, no dia 18 de setembro, se realizou a cerimónia de inauguração
do átrio da entrada principal e receção.
A cerimónia contou a presença do Presidente da Câmara Municipal de Bragança, Dr. Hernâni
Dias, do Bispo da Diocese Bragança-Miranda, D. José Cordeiro, da Vereadora da Câmara Municipal de Bragança, Dr.ª Cristina Figueiredo, da representante do Centro Distrital de Bragança do
Instituto da Segurança Social, Dr.ª Lia Louça, dos Corpos Sociais da Fundação Betânia, Utentes,
Trabalhadores, bem como, representantes de outras entidades.
A obra realizada, para além do embelezamento que conferiu ao Equipamento do posto de vista
estético, veio proporcionar um maior conforto e comodidade aos seus utentes, trabalhadores, familiares e outros visitantes da Instituição.
Com referiu a Doutora Paula Pimentel “São cerca de 300 pessoas que entram e saem diariamente
na Instituição (…) Tratava-se de uma intervenção urgente e necessária, para fazer face às constantes inundações que ocorriam no edifício, em momentos de maior precipitação, de intempéries”.
A inauguração, para além dos atos cerimoniais, contou com a presença do coro da Fundação
Betânia que, tinha preparado uma surpresa muito agradável para o momento pois, apresentou e
cantou pela primeira vez em público o hino da Fundação Betânia, um Hino à Vida.
A cerimónia viria a terminar com um porto de honra.

Dia 22 – Celebração do Dia Mundial da Pessoa com doença de Alzheimer
A Doença de Alzheimer é uma doença que afeta cada vez mais idosos. Assim sendo, e forma a
assinalar o Dia Mundial da Pessoa com doença de Alzheimer, decorreu, no dia 22 de setembro,
uma Ação com o objetivo de sensibilizar os Utentes para as questões relacionadas com a doença.
A primeira parte da atividade consistiu numa apresentação teórica acerca do tema, com recurso
a imagens e a um vídeo que explicava a doença. No que concerne à segunda parte da atividade,
foram organizados diversos jogos de estimulação cognitiva com os Utentes.

Dia 29 - Ação de Sensibilização Dia Mundial do Coração
No dia 29 de setembro, a equipa de enfermagem realizou uma ação de sensibilização acerca do
“Dia Mundial do Coração”.
A Ação teve como objetivo sensibilizar os idosos para doenças cardiovasculares, disseminando
boas práticas de vida saudável na Instituição, com o intuito de reduzir o risco de doenças cardiovasculares.
A ação correu bem, atendendo ao interesse manifestado pelos presentes.

Outubro
Dia 5 – Dia da Implantação da República Portuguesa
No dia 5 de Outubro, foi promovida uma tertúlia a cerca do
tema. Assim sendo, o local escolhido para tertúlia foi a Biblioteca Municipal Adriano Moreira. Cada participante teve
oportunidade para expressar a sua opinião sobre o tema e
partilhou histórias e vivências passadas.
Após a conversa informal que se desenvolveu, foi exibido
um filme que retratou os momentos mais marcantes que
antecederam e estiveram na origem da revolução organizada pelo Partido Republicano Português, iniciada no dia
2 e triunfadora na madrugada do dia 5 de outubro de 1910, que viria a por fim à monarquia constitucional em Portugal, dando inícioao regime republicano.
Para além do enriquecimento cultural, este intercâmbio proporcionou momentos de partilha, de
conhecimento e saber, entre todos os presentes.

Dia 7 – Comemoração do Dia Nacional dos Castelos
No dia 7 de outubro comemora-se o Dia Nacional dos
Castelos, com o intuito de dar a conhecer e promover
um pouco mais a história destes edifícios emblemáticos da história portuguesa junto da população.
Assim sendo, para assinalar o Dia, um grupo de
Utentes da Fundação Betânia realizou uma visita ao
castelo de Bragança, um dos castelos mais emblemáticos e imponentes de Portugal.
Para além da beleza do Castelo, cidadela e muralhas
envolventes, atendendo às suas limitações motoras,
os utentes foram convidados a realizar uma visita virtual ao Museu Militar de Bragança que ocupa todo o
interior da Torre do Castelo. Trata-se de um espaço
de “memória das vivências militares da cidade, porquanto a maioria das peças originais foram doadas
pelos habitantes, participantes nas Campanhas de
África e 1ª Guerra Mundial” (CMB, s.d).
Não obstante, alguns Utentes quiseram ainda subir à
torre, e visitar o primeiro piso do Museu.A tarde terminou com um belo lanche nos jardins exteriores ao
Castelo.

Dia 10 – “Dia Mundial da Saúde Mental”
O Dia Mundial da Saúde Mental foi celebrado na Fundação
Betânia no dia 10 de Outubro. A comemoração do Dia iniciou-se, por volta das 10 horas, com uma visita às Instalações do Centro de Educação Especial de Bragança.
Os Utentes tiveram a oportunidade de conhecer melhor
aquele equipamento, bem como, alguns dos trabalhos que
são desenvolvidos diariamente com os Utentes do Lar Residencial, uma das respostas dessa Instituição. Esse contacto, teve um impacto muito positivo, pois, permitiu conhecer
melhor um “mundo desconhecido” para muitos.
No período da tarde, por volta das 16 horas, no salão Polivalente da Instituição, organizou-se uma
Ação de Sensibilização acerca do tema. Durante a apresentação, alguns utentes manifestaram a
sua opinião, experiências e dúvidas. Após a Sessão, houve ainda um pequeno momento cerimonial que homenageou o Grupo de Utentes da Estimulação Cognitiva em Grupo com a atribuição de
um “Certificado de Mérito” pela dedicação, disponibilidade e participação semanal nas Sessões de
Estimulação Cognitiva, com um índice de aproveitamento de 100%.
Os Utentes sentiram um orgulho tremendo por essa distinção.

Dia 16 – Comemoração do Dia Mundial da Alimentação
No âmbito do dia Mundial da Alimentação, assinalado no dia 16 de Outubro, a nutricionista
Fabíola Mourinho proporcionou a um grupo de
utentes da APADI e da Fundação Betânia uma
palestra acerca da Alimentação Saudável. A actividade decorreu nas instalações do CAO da
APADI.
Foram discutidos vários pontos importantes
sobre esta questão, nomeadamente os alimentos que devemos evitar e aqueles que devemos integrar na nossa alimentação diária. Para
além da exposição teórica houve ainda demonstrações práticas sobre a quantidade de açúcar
de alguns alimentos consumidos no quotidiano.
O grupo mostrou-se muito interessado e participativo, já que se trata de um assunto que está muito
presente e que influencia a saúde. O encontro terminou com um lanche oferecido pela APADI.

Dia 17 – Comemoração do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza
No dia 17 de Outubro, no âmbito das comemorações
do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, a
Fundação Betâniamarcou o dia com um momento de reflexão sobre o que é a pobreza e o que podemos fazer
para a combater.
Assim, um grupo de idosos formou a frase “Nós dizemos
não à pobreza” para ser divulgada nas redes sociais e
manifestar, dessa forma, a opinião relativa a este flagelo
que nos afeta a todos nós.
Dias antes da atividade, uma iniciativa conjunta com a EAPN – Núcleo Distrital de Bragança, tinha
sido colocada uma folha de cenário na Entrada Principal da Instituição, em que os Utentes, Familiares, Visitantes e colaboradores foram desafiados a responder à seguinte questão “O que é que
cada um de nós pode fazer para combater a pobreza?”.

Dia 19 – Workshop de Trabalhos Manuais na ASCUDT
No dia 19 de Outubro em parceria o projecto de Dar e Receber um grupo de clientes deslocou-se
ao Centro de Atividades Ocupacionais da ASCUDT para participar num workshopde Trabalhos
Manuais com a elaboração de flores artesanais. Foi uma tarde diferente juntamente com os clientes da ASCUDT.

Dia 20- Comemoração do dia Mundial da Osteoporose
No dia 19 de Outubro, assinala-se o dia da osteoporose. Assim, a nutricionista e o fisioterapeuta
fizeram uma apresentação acerca da influência dos alimentos e da actividade física na saúde dos
ossos.
O grupo mostrou-se bastante interessado e participativo.

Dia 23 – II Festa das Vindimas da Fundação Betânia
Dia 23 de Outubro realizou-se a II Festa das Vindimas da Fundação Betânia, com a seguinte programa: Apresentação: “Tradições das Vindimas”, Lanche e “Prova do Vinho”, Animação Musical
com atuação do Sr. José e seu Acordeão, seguindo-se um “Baile das Vindimas”. Os idosos puderam
dar a prova dos vinhos que eles próprios produziram nas suas terras, assim como deu-se também
a prova das alcaparras também produzidas por um grupo de idosos na Instituição. Esta festa foi o
reviver de uma grande tradição, em tempos de outra hora todos os idosos cumpriam anualmente.

Dia 25 – Passeio a Vinhas à Rural Castanha -Festa da Castanha de Vinhais
Como havia acontecido em 2014, no dia 25 de outubro, um grupo de Utentes da Fundação Betânia
deslocou-se, uma vez mais, a Vinhais para visitar mais uma edição da Rural Castanha-Festa da
Castanha de Vinhais. Este evento pretende valorizar a castanha, promove-la gastronomicamente
e potenciar a sua produção.
Durante a visita, os Utentes puderam apreciar mais uma iguaria transmontana, a castanha, nos diferentes standes que compunham o pavilhão, bem como, outros produtos regionais, como o fumeiro
e o pão caseiro.
No espaço exterior, havia ummagusto permanente no Maior Assador de Castanhas do Mundo, de
onde os idosos fizeram questão de comer algumas castanhas assadas, acompanhadas por uma
“canequinha” de vinho tinto.
A visita terminou com um lanche na Capela de Santo António, um lugar muito querido por todos os
Vinhaenses, não só pela sua religiosidade, mas também pela panorâmica que do seu recinto se
pode apreciar.

Dia 28 – Comemoração Dia Mundial da Terceira Idade
De forma a assinalar o Dia Mundial da Terceira Idade, no dia 28 de outubro, foi promovida uma
atividade de animação, que visava demonstrar que durante a terceira idade se deve manter o corpo
e mente ativas.
Assim, os Utentes participaram em diferentes ateliers, como jogos de mesa, oficina de trabalhos
manuais, estimulação cognitiva e cânticos,desenvolvidos no salão polivalente da Instituição, com o
objetivo de retratarem a vida diária da Instituição, nomeadamente as atividades socioculturais que
promovem o envelhecimento ativo.
Para finalizar,cantaram algumas músicas tradicionais assim como o Hino da Fundação Betânia.

Dia 30 - Visita à Feira À 14 Feira da Norcaça, Norpesca e Norcastanha
No dia 30 de outubro,como já é habitual, um grupo de residentes deslocou-se à 14ª Feira da Norcaça, Norpesca e Norcastanha, onde puderam visitar os diferentes stands de exposição e adquirir
produtos da região.
Houve ainda a oportunidade de assistir a uma demonstração de pesca e também a uma demonstração de aves de rapina.
Todo o ambiente foi animado com música e os gaiteiros transmontanos, momentos esses, muito
apreciados pelos nossos Utentes.

Novembro
Dia 8 - Utentes da Fundação Betânia foram à Bola!
Podia ter sido uma tarde de domingo igual a muitas outras, privilegiando os momentos em família,
de preferência os bons, mas não foi. Aproveitando o bom tempo que se fazia sentir, invulgarmente
quente para a época, um grupo de Utentes da
Fundação Betânia deslocou-se ao Estádio Municipal de Bragança para assistir ao dérbi regional que
opôs o Grupo Desportivo de Bragança (GDB) e o
Grupo Desportivo Minas de Argozelo.
E porque o sonho não tem limites nem idade, esta
foi a primeira vez que esses Utentes, alguns com
mais de 90 anos, tiveram o privilégio de assistir, ao
vivo, a uma partida de futebol. Durante o jogo, foram vários os momentos de felicidade e bem-estar
evidenciados pelos mais idosos, os quais não deixaram de interagir com o público e vice-versa,
apoiando ferverosamente a equipa da casa, principalmente nos momentos capitais do jogo. “Bem
bô…que tarde bem passada!” diziam empolgados com a alegria que sentiam.
De ressalvar que esta atividade só foi possível porque a Direção do GDB aceitou de imediato o
desafio que lhe foi proposto pela Instituição e ofereceu, amavelmente, os bilhetes, tornando, assim,
real o sonho, desses Utentes, de assistir a um jogo de futebol ao vivo.
A vida em sociedade é isto mesmo, é feita de desafios e obstáculos que precisamos de superar
e, por isso, o sucesso e crescimento das Instituições privadas ou públicas dependem de parcerias
como esta, alicerçadas e sustentadas num reforço do espírito de cooperação, convergência de
interesses e de solidariedade, através de uma interação de sinergias que deve ser, cada vez mais,
profícua e efetiva entre todos.
Tratou-se, efetivamente, de uma experiência inesquecível, que os Utentes farão naturalmente
questão de partilhar com os seus netos, familiares e amigos.

Dia 11 - Festa de São Martinho
No dia 11 de novembro, a Fundação Betâniafestejou, uma vez mais, o dia de São Martinho, todavia, desta vez, de uma forma diferente.
A convite da Obra Kolping, os Utentes da Instituição foram partilhar esse dia com as crianças da
Instituição referida, uma Instituição muito querida e próxima.
Para a Festa do Magusto, cada Instituição preparou um momento de animação para ser apresentado. Assim, os Utentes da Fundação Betânia prepararam e contaram a história de São Martinhoàs
crianças, bem como algumas quadras alusivas ao dia e ofereceram uma pequena lembrança à
Instituição.
Relativamente às crianças da Obra Kolping, estas preparam uma peça de teatro que os idosos
apreciaram muito. Para finalizar a atividade, os Utentes foram brindados com um lanche convívio,
onde não faltaram ascastanhas assadas.

Dia 12 – Apanha do Dióspiro
A Fundação Betânia, para além do Equipamento Social,
é constituída por uma quinta com cerca de 41 mil metros
quadrados, com vinha, oliveiras e árvores de frutos.
Inserida na Prática de Horticultura Terapêutica, no dia 12 de
novembro, aproveitando o facto dos diospireiros estrem sobrecarregados, um grupo de idosos foi apanhar aproveitou
o bom tempo que se fazia sentir e foi apanhar os diospiros.
Esta interação com os trabalhos agrícolas e com aterra, assume um papel muito importante na autoestima dos mais
Idosos, pois, são várias as vantagens para melhoria e manutenção da saúde para os participantes deste tipo de atividades.
Tratou-se de um momento em que foi promovido o trabalho
em grupo e o convívio entre os Utentes. Para finalizar, como como se costuma dizer “o melhor está
no fim,” houve tempo para saborear e apreciar este delicioso fruto que já estava bem madurinho
e doce.

Dia 14 - Dia da Diabetes Mellitus
A Diabetes Mellitus é uma doença que afeta cada vez mais
pessoas em todo o mundo. A população idosa é especialmente
vulnerável a esta doença e por essa razão, faz todo o sentido
informar e sensibilizar.
Assim, no dia 14 de Novembro, foi feita pela Nutricionistae Equipa de Enfermagem uma ação sobre esta patologia. O objetivo
foi informar e prevenir comportamentos de risco relacionados
com estilos de vida menos saudáveis e que promovem e agravam a doença.
Estavam presentes um grupo numeroso de Utentes que se mostrou entusiasmado e participativo.
sim, real

Dia 18- VII Edição do Desfile Sénior de Outono
Como já é tradição, no dia 18 de novembro, a Fundação Betânia realizou mais uma edição do Desfile Sénior de Outono, um evento de elegância e glamour, este ano com a presença muito especial
dos Utentes do Palácio da Sabedoria.
Assim, por volta das 14 horas, deu-se início àVII Edição do Desfile Sénior de Outono, no qual, os
modelos seniores de ambas as Instituições, com roupas escolhidas para a ocasião e penteados a
condizer com o momento, desfilaram charme e carisma e presentearam todos os presentes com os
seus dotes para a passerelle.
Depois os dois músicos da Fundação tocaram acordeão e realejo para animar a festa.
Para terminar esta grande iniciativa em grande, fez-se um lanche convívio seguido de um baile para
que todos pudessem dar um “pezinho” de dança.
De ressaltar que, para além dos modelos, também estiveram presentes alguns Utentes do Serviço
de Apoio Domiciliário, bem como alguns familiares, o que tornou a tarde num momento de partilha
e de muita alegria.

Dia 23 – Apanha da Azeitona
A Fundação Betânia, para além do Equipamento Social, é constituída por uma quinta com cerca de
41 mil metros quadrados, com vinha, oliveiras e árvores de frutos.
Inserida na Prática de Horticultura Terapêutica, no dia 23 de novembro, um grupo de Utentes foi
fazer a apanha da azeitona, utilizando as técnicas tradicionais como o varejar, o ripar, o segurar
as mantas, limpar as folhas e encher as sacas que são levadas para o lagar, para mais tarde ser
transformada em azeite, iguaria muito apreciada pelos Utentes da Instituição.
Este momento foi de trabalho em grupo, convívio e relembrar de tradições.

Dezembro
Dia 1 – Restauração da Independência
No dia 1 de dezembro assinala-se uma data histórica, a Restauração da Independência.
Assim sendo, de forma a assinalar a data, um grupo de Utentesdeslocou-seà Biblioteca Municipal Adriano Moreira para ouvir os
acontecimentos históricos que estiveram na origem do golpe de
estadorevolucionário ocorrido a 1 de dezembro de 1640.Foi um
momento de enriquecimento cultural, de partilha de saberes e
conhecimentos também com alguns Utentes da Santa Casa da
Misericórdia de Bragança

Dia 1 – Visita à Terra Natal e de Sonhos
Um grupo de idosos visitou o evento Terra Natal e de Sonhos na Praça da Sé em Bragança, onde
puderam apreciar a decoração natalícia, dois lindos presépios e um espaço diferente, a Pista de
Gelo.

Dia 3 - Ação de Sensibilização“A Pessoa com Deficiência”
Para assinar o dia da Pessoa com Deficiência, foi promovida uma atividade sobre o tema que
consistiu numa apresentação que foi bastante comentada e discutida, pois todos os participantes
tinham experiências para partilhar sobre o tema.
Depois, seguiu-se a parte lúdica e, nesse contexto, foram visualizados diversos vídeos onde foi
possível ver como algumas pessoas portadoras de alguma deficiência se tornaram atletas profissionais vencedores e realizados.

Dia 3 – Feira Idosos Criativos
O Santo Condestável realizou uma Feira intitulada “Idosos Criativos” e, nesse sentido, no dia 3 de
dezembro, um grupo de Utentes da Fundação foi visitar e participar nessa feira.
Esta feira tinha material confecionado pelos Utentes dessa Instituição, bem como, algumas peças
de roupa, tudo a um preço simbólico de forma a angariar alguns donativos.

Dia 5 – Desfile e “Queima do Mascareto”
No dia 5 de dezembro de 2015, um grupo de Utentes acompanhados por dois colaboradores, foi ver
à Ave Sá Carneiro o Desfile de Mascaretos. Esta atividade contou com a presença de vários grupos de caretos e de mascarados não só da região transmontana mas também da vizinha Espanha.
Durante a atividade, alguns Utentes encontraram pessoas conhecidas, o que permitiu momentos
de interação e convívio.
Após todos os grupos terem desfilado regressou-se à Instituição. O feedback dado pelo grupo foi
muito positivo.

Dia 7 ao 31 – “Exposição de Natal” na Fundação Betânia
Iniciou no dia 7de dezembro, mais uma Exposição de Natal na Fundação Betânia.
Os artigos de natal expostos, grosso modo, foram elaborados pelos Utentes da Fundação na Oficina de Trabalhos Manuais – Mãos à Obra.
Assim, o grupo que habitualmente participa nesta Oficina, teve a oportunidade de ver exposto o seu
trabalho e dedicação.
A exposição teve também como objetivo adquirir donativos para ajudar a Instituição a adquirir ajudas Técnicas para quem mais precisa.

16 - Festa de Natal na Fundação Betânia
No dia 16 de Dezembro, a Fundação 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 preparam
para este momento. Na festa estiveram presentes também os utentes do Serviço de Apoio Domiciliário.
No período da tarde, foram apresentadas fotografias das actividades levadas a cabo em 2014.
Seguiu-se a apresentação da peça de Mensagem “caminho” que, integrada no Ano da Misericórdia, proporcionou uma meditação acerca das obras de Misericórdia que são um caminho para a
santidade.
A festa terminou com um lanche convívio no Refeitório do Edifício II da Instituição, no qual não
faltou a habitual presença das“Mães-Natal” – colaboradoras da instituição que distribuíram uma
pequena lembrança a todos os clientes da Fundação Betânia.

Dia 18 – C.Ciência Viva
AS 14h30, um grupo de Utentes da Fundação Betânia deslocou-se às instalações do Centro
de Ciência Viva de Bragança, para participar em mais uma atividades no âmbito do Programa
60+CIÊNCIA.
Após a demonstração de algumas experiências, os idosos foram desafiados a fazer uma lembrança
de Natal com glicerina e purpurinas.
Os idosos aceitaram o desfia, “arregaçaram as mangas” e puseram “mãos à obra”. Com tanto empenho e dedicação, o resultado final só poderia ter sido brilhante.
Os Utentes adoraram a atividade e o contacto com o Centro de Ciência Viva de Bragança.

Dia 21 – Eucaristia na Catedral de Bragança
No dia 21 o Serviço Diocesano da Pastoral a Pessoas com Deficiência promoveu uma celebração
Eucarística na Catedral de Bragança, para todas as Instituições que acolham pessoas portadoras
de deficiência. Um grupo de utentes da Fundação Betânia quis estar presente nesta Eucaristia
celebrada pelo Bispo da Diocese Miranda Dom José Cordeiro e animada por pessoas portadoras
de deficiência.

Tomada de Posse dos Novos Corpos Gerentes da Fundação Betânia
No passado dia 29 de janeiro de 2016, pelas 10.30 horas, decorreu, no edifício sede da Instituição,
a cerimónia de tomada de posse dos novos Corpos Gerentes da Fundação Betânia – Centro Apostólico de Acolhimento e Formação para o quadriénio 2016-2019.
O Conselho de Administração passa a ser constituído pelos seguintes elementos:

- Presidente: Monsenhor Adelino Fernando Pais;
- Vice-Presidente: Doutora Paula Pimentel;
- Secretário Dr. João Paulo Silva;
- Tesoureiro Sr. Duarte Gonçalves;
- 1.º Vogal Pe. Delfim Gomes;
- 2.º Vogal Pe. José Carlos Martins.
No que concerne ao Conselho Fiscal, este serácomposto:
- Presidente: Doutor António Gonçalves;
- 1.º Secretário:Dr.ª Maria da Graça Silva;
- 2.º Secretário: Sr. Hernâni Portugal.
O Presidente Monsenhor Adelino Fernando Pais aproveitou o ato cerimonial para parabenizar todos aqueles que fazem parte da Família Betânia,pela sua dedicação e empenho a uma causa
tão nobre, imputandoaos novos Corpos Gerentes a responsabilidade e a missão de renovarem a
continuidade do trabalho de excelência que, diariamente, é realizado emproveito dos Utentes. Mais
acrescentou que, o facto de a Instituição ter um elemento no género feminino na Vice-Presidência
do Conselho de Administração, a ilustre Doutora Paula Pimentel, é algo inédito, quer na vida da
Instituição, desde a sua criação, como tambémao nível das IPSS´s da Diocese Bragança-Miranda,
nomeadamente no que concerne aos Cent nomeadamente no que concerne aos Centos Sociais e
Paroquiais com respostas sociais na Terceira Idade.
A cerimónia encerrou com o slogan da Instituição “Juntos Somos Família!”.

