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Relatório de Actividades de 2014 

 

1. As actividades realizadas em 2013 enquadram-se na estratégia definida para o 

triénio 2012-14 e, no conjunto, visam contribuir para a formação humana e o 

aprofundamento espiritual, manter uma consciência crítica face à economia e à 

sociedade, procurar desenvolver estilos de vida saudáveis, relações fraternas e 

de solidariedade. 

2. Foram as seguintes as actividades realizadas em 2013: 

 9 Fevereiro: Afinal há Pessoas, encontro orientado pelo Pe. Joaquim Cerqueira 

Gonçalves, na sede da Fundação. 

 25 e 26 Maio: Curso de fim de semana, orientado pela teóloga e psicoterapeuta 

Emma Ocaña sobre o tema Tempo de Fecundidade e Misericórdia, realizado na 

Casa de Retiros de Santo Inácio (Rodízio).  

 1 Dezembro - Celebrar o Advento! Encontro sobre o tema Esperança cristã e 

sentido da vida humana, orientado pelo Prof. Armindo Vaz o qual teve lugar no 

Seminário de Alfragide. 

3. Os materiais relativos a estas actividades foram oportunamente 

disponibilizados no site da Fundação. 

4. Integrado num projecto “Caminhos de Betânia” e na sequência do curso Tempo 

de fecundidade e misericórdia, orientado por Emma Ocaña, foi criado um grupo 

de reflexão que reuniu, mensalmente, tendo abordado os seguintes temas: "Do 

ser superficial ao ser profundo" – Manuela Silva (Junho); " A meditação e o 

silêncio - caminhos de aprofundamento na consciência de ser"- Luísa França 

(Julho); 

"As entranhas: seu simbolismo corporal" - Ana Serras (Setembro); 

Gerar: Uma Vocação do Ser Humano, a tensão entre o produzir alienadamente, 

o fazer desesperado e o gerar fecundo" - Ana Luísa Teixeira (Outubro);  
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5. "Dinamismos da Fecundidade: Dar-se À LUZ! Viver com Sentido e com Projecto" 

- Maria do Céu Tostão (Novembro). 

6. O site da Fundação e o blogue “Ouvido do Vento” constituem um veículo 

sempre actualizado de informação sobre as actividades da Fundação, sendo de 

destacar as suas duas secções de publicação regular: Escrito do mês e Ler a 

Bíblia.  

7. O espaço de Betânia mantem-se aberto ao acolhimento de quem o procura. 

8. A Fundação Betânia foi convidada a participar numa acção de formação 

promovida pelo Centro Português de Fundações em colaboração com a Vieira 

de Almeida – advogados, sobre a nova Lei-quadro das Fundações, o que se 

revelou de grande utilidade no processo de conformação dos estatutos da 

Fundação com a nova Lei-quadro e demais formalidades a cumprir. Neste 

sentido, foi iniciada a inscrição na plataforma da pcm e a publicação digital dos 

documentos básicos exigidos e bem assim procedeu-se à alteração dos 

estatutos da Fundação, de modo a corresponder aos requisitos da nova Lei, 

designadamente a composição do CA que passou a contar com 4 

administradores além da presidente e a criação de uma Comissão executiva 

emanada do CA e por este designada. 

9. Foi elaborado e aprovado o código de conduta da Fundação o qual se encontra 

disponibilizado no site da Fundação e na plataforma da pcm. 

10. Considerando a exiguidade do espaço da actual sede, o CA deliberou vir a criar 

um anexo para sala de reuniões com capacidade para 50 pessoas e 

encomendou o projecto a Gonçalo Temudo. O projecto existe e foram 

encetadas negociações com a Laponia House para vir a encarregar-se da 

respectiva construção em madeira. Este processo encontra-se suspenso por 

motivo de doença da presidente, mas será retomado na primeira 

oportunidade. Existe financiamento para o mesmo, através d um donativo para 

o efeito. 
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11.  O CA decidiu proceder à edição em livro dos escritos do mês entre 2008 e 

2013, a qual veio a efectivar-se no início de 2014, com o título “No jardim do 

peixe”.  

12.  Foram realizadas as reuniões estatutárias e as respectivas actas publicadas em 

suporte digital. 

13.  Cabe deixar uma palavra de agradecimento a todas as pessoas que 

colaboraram nas actividades do ano, aos Corpos Socias e, em particular, à 

webmaster, Maria do Céu Tostão a cuja dedicação e competência se deve a 

manutenção do site e do blogue “Ouvido do Vento”. 

14. Deixa-se um voto de pesar pelo falecimento da Amiga da Fundação e 

colaboradora habitual, Nicoletta Crosti. 

 

Fevereiro 2014 

 

Manuela Silva 

 

 


