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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020 

 

 

A atividade da Fundação Betânia, no ano de 2020, foi decididamente afetada por dois terríveis 

acontecimentos: a ausência da sua Fundadora, Manuela Silva, e a pandemia de Covid-19. 

1. Das atividades planeadas para o ano 2020 gorou-se a realização em 29 de fevereiro, 

primeiro sábado da Quaresma, do encontro na Azoia com o tema “ A riqueza do 

pouco” (expressão colhida num artigo de Luigino Bruni na revista Menssaggero de 

sant’Ántónio), sob a orientação da Prof. Luisa Almendra por impossibilidades desta, 

devido a imprevisto da sua vida particular. 

2. Em consequência dos constrangimentos decorrentes da pandemia, não foi possível 

reagendar esta atividade como também não foi possível realizar o encontro em tempo 

pascal previsto para o dia 18 de Abril nem os Encontros de Verão, na Azoia, com o 

mote da Ecologia Integral, um, e outro da Economia de Francisco. 

3. Em 23 de Fevereiro realizou-se, no Mosteiro de S. Vicente de Fora, a última reunião do 

CA e CF cessantes. 

4. Em 23 abril, em plena fase de confinamento sanitário, realizou-se uma reunião por 

vídeo conferência para aceitação e assunção de funções por parte do novo Conselho 

de Administração. 

Os órgãos da Fundação passaram a ter a seguinte constituição: 

Conselho de Administração: Maria Paula Ferreira Simões de Carvalho dos Santos 

Madeira (presidente), Maria Eduarda da Siva Soares Ribeiro, Maria do Céu 

Tostão, Hermenegildo Cardoso da Silva Dourado e Pedro Jorge Silva Rei 

Conselho Fiscal: José Simões Patrício, Maria Alice Ribeiro e Maria Luisa Pimenta França 

de Oliveira 

Comissão Executiva: Maria Paula Ferreira Simões de Carvalho dos Santos Madeira, 

Maria Eduarda da Siva Soares Ribeiro e Maria do Céu Tostão. 
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5. Embora tivéssemos tido sempre a intenção de realizar a primeira reunião 

presencialmente, sobretudo porque alguns membros tinham pouco relacionamento 

entre si, as circunstâncias mostraram-se adversas, impedindo um agendamento em 

tempo razoável. 

6. Optamos assim por recorrer à vídeo conferência e em 14 de novembro realizou-se a 

primeira reunião de trabalho, via Google meet. Após um breve momento em memória 

da Fundadora e uma invocação do Espírito Santo trocaram-se diversas informações, 

medida particularmente importante num período de grande dispersão dos membros 

dos órgãos. Os trabalhos desta reunião estão vertidos na ata nº5-CA/2020, daquela 

data. 

7. A Fundação Betânia bem como a Casa Comum associaram-se à homenagem prestada 

pelo Centro de Reflexão Cristã à Prof.ª Manuela Silva, fundadora destas três entidades, 

que teve lugar na Igreja de S. Tomás de Aquino, no dia 11 de janeiro de 2020. A 

Fundação disponibilizou material relacionado com a vida da homenageada para exibir 

na exposição organizada no local, aquando do evento.  

8. Devido ao confinamento imposto pela Pandemia de Covid-19, a Fundação Betânia não 

realizou, presencialmente, várias atividades, contudo importa aqui registá-las pela 

inextricável ligação dos seus protagonistas com Betânia, e que o fizeram em razão 

dela: 

a) Numa iniciativa da Casa Comum, a propósito do seu 3º aniversário, ocorrido em 13 de 

novembro, vários Amigos/as da Fundação deram testemunho do papel desta na 

génese daquele movimento, como a Maria do Céu Tostão, a Paula Madeira, a 

Fortunata Dourado, Mª José Melo Antunes, Fernando Gomes da Silva, Luísa Ribeiro 

Ferreira, Fernanda Henriques e Rita Veiga. Estes depoimentos estão acessíveis no site 

da Casa Comum. 

b) O Pedro Rei e o Nuno Estevão estão a fazer um estudo académico, com vista ao 

respetivo doutoramento, sobre documentação da Manuela Silva, património da 

Fundação, temporariamente cedido ao Centro de Estudos de História Religiosa da UCL, 

no âmbito do qual fizeram, na Fundação Mário Soares, uma apresentação em 

PowerPoint. 
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c) A propósito da recente publicação do Plano Costa e Silva e do Plano de Recuperação e 

Resiliência, o Grupo Economia e Sociedade, de que a Manuel Silva foi fundadora e 

coordenadora, entendeu recordar o seu legado sobre o planeamento. O Grupo, 

inspirado pelo exemplo de Manuela Silva, realizou uma reflexão sobre as novas 

exigências do planeamento, que vai publicar sequencialmente em pequenos textos no 

blogue Areia dos Dias. Este Grupo integra pessoas ligadas à Fundação entre as quais a 

Dra. Maria Eduarda Ribeiro e vários Amigos da Fundação. 

9. As limitações sociais decorrentes da pandemia embora tivessem afetado 

decididamente a vida da Fundação não impediram, naturalmente, que se curasse dos 

seus interesses quer nos aspetos administrativos - pagamento de fornecimentos e 

obrigações fiscais - quer na manutenção do seu património - limpeza da casa e jardim 

e concerto de material deteriorado. 

10. O site da Fundação Betânia (fundacao-betania.org), durante todo o ano 2020 foi 

enriquecido com a participação de algumas iniciativas online com colaboração de 

Amigos/as da Fundação dos quais se destacam: Manuel António Ribeiro que autorizou 

a publicação alguns textos na rubrica “Escritos de Betânia” e da Professora Maria Luisa 

Almendra – que coordenou a preparação da conferência sobre a obra de Tomás Halík 

“O sinal das igrejas vazias”, a efetuar na Epifania de 2021.  

11. Graças à colaboração da Maria do Céu Tostão, o site permite o acesso a um vasto 

acervo de documentação relativa à atividade da Fundação Betânia ao longo dos anos.  

 

  
 

 

A Presidente do Conselho de Administração 
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