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1. As actividades desenvolvidas pela Fundação Betânia em 2012 deram
cumprimento às linhas de orientação traçadas para o triénio 2012-14,
nomeadamente através de iniciativas que visam contribuir para a
formação

pessoal,

o

aprofundamento

da

espiritualidade

e

da

contemplação, a consciência crítica face à sociedade, à economia e à
cultura, fomentando estilos de vida propiciadores de realização humana,
coesão social e desenvolvimento sustentável.
2. Cumpriu-se o programa previsto para 2012 através das seguintes
actividades enunciadas por ordem cronológica:
a) – Encontro de Epifania, na sede da Fundação, em torno do tema Da
biografia ao surpreendente da Epifania (7 Janeiro).
b) – Encontro de Carnaval, na sede da Fundação, sob o tema Habitar o
tempo com o coração. (18 e 19 Fevereiro). Contou com intervenções de
Cristina Fabião Como reconhecer e construir um Eu que dialoga com o
Outro?, Emília Leitão Que valores matriciais cultivamos e transmitimos
às novas gerações?. Maria José Melo Antunes No limiar de uma nova
era, que sinais de esperança vemos emergir? - Finança e Ética, Manuel
Brandão Alves Microcrédito – Histórias com Sucesso, Luísa Teotónio
Pereira Comércio Justo - O Respeito pelas Pessoas e pelo Ambiente,
Júlio Ricardo Desenvolvimento Local - uma Resposta à Crise.
c) – Conferência de Elena Lasida com o título Que futuro para a economia?
Contributos da antropologia judaico-cristã (30 Março).
d) – Celebração do Tríduo pascal: Da cruz avista-se a Páscoa (6 e 7 Abril).
e) – Em Betânia: Escutar o presente. Construir o futuro, reunião na sede da
Fundação

com

a

participação

dos

jovens

entrevistados,

para

apresentação da síntese das entrevistas feitas por Luísa França e Rita
Veiga, no âmbito do projecto Ao encontro dos jovens. (19 Maio).
f) - Curso sobre A sabedoria do cuidado de si mesmo/a, orientado por
Emma Ocaña, teóloga e psicoterapeuta, realizado no Seminário
Espiritano em Carcavelos (8 a 10 Junho).
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g) – Encontro de Amigas/os na sede da Fundação em torno do tema Que
felicidade procuramos (9 Julho).
h) – Encontro de Amigas/os, em 23 Setembro.
i) – Conferência de Luciano Manicardi, em parceria com a Paróquia do
Campo Grande e realizada nas respectivas instalações, sobre Que
santidade para o nosso tempo? A sabedoria bíblica e os desafios de
mundo contemporâneo. (19 Outubro).
j) – Curso de fim-de-semana orientado por Luciano Manicardi sobre o
tema As bem-aventuranças – um caminho de felicidade para o nosso
tempo. Teve lugar no Seminário do Verbo divino, em Lisboa (20 e 21
Outubro).
k) – Encontro de Advento, em torno do desafio Viver com esperança em
tempo de incerteza, realizado na sede da Fundação e que contou com
duas conferências do Padre Armindo Vaz, teólogo e professor na
FT/UCP (1 Dezembro).
3. Os textos correspondentes às diferentes actividades encontram-se
publicados no Site da Fundação e tornaram-se assim disponíveis para
um público mais vasto. Cabe agradecer esta oportunidade aos
respectivos autores e autoras e às tradutoras quando foi o caso,
designadamente a Rita Veiga e a Ana Luísa Teixeira; e, de modo
especial, à webmaster Maria do Céu Tostão.
4. Manteve-se a disponibilidade para a cedência gratuita do espaço de
Betânia.
5. O site e o blogue Ouvido do Vento constituem um meio importante, não
só para o anúncio de actividades da Fundação, como para difusão do
pensamento e da estética da Fundação. Cabe ressaltar a continuidade
da publicação regular (mensal) das rubricas Ler a Bíblia (Nicoletta
Crosti) e Escrito do mês (Manuela Silva). A criação e a gestão do site e
do blogue devem-se à vogal do Conselho de Administração, Maria do
Céu Tostão.
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6. Foram

realizadas

as

reuniões

estatutárias

do

Conselho

de

Administração e do Conselho Fiscal e elaboradas as respectivas actas
que passaram a estar disponíveis em suporte digital.
7. Concretizou-se

o

projecto

de

constituir

um arquivo

digital

da

documentação formal da Fundação, no qual se incluem os estatutos da
Fundação, as actas do Conselho de Administração e os Relatórios e
contas, a partir de 2009, inclusive. Esta melhoria ficou a dever-se à
vogal do Conselho de Administração, Maria do Céu Tostão e muito
concorreu para tornar possível uma resposta pronta ao Censo às
Fundações dando cumprimento à Lei n.º 1/2012, de 3 de janeiro.
8. O espaço da Fundação foi enriquecido com uma escultura rica de
simbolismo: um peixe. Obra conjunta de Maria do Céu Tostão (criação)
e António Catarino (execução).
9. Por último, há a assinalar, para além das actividades já referidas, a
preocupação com a diversificação da rede de contactos concretizada
através de contactos pessoais, bem como uma reflexão acerca dos
objectivos, potencialidades, pontos fracos e riscos, com vista a melhor
perspectivar e consolidar o futuro da Fundação.
10. Neste relatório é devida uma palavra de reconhecimento aos membros
dos Corpos Sociais, amigas e amigos da Fundação e outros
colaboradores e colaboradoras que, de muitos modos, contribuíram para
dar vida ao projecto da Fundação em 2012. Um agradecimento muito
especial é devido à webmaster do site e do blogue Ouvido do Vento.

Janeiro 2013

Manuela Silva
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