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Relatório de Actividades de 2016 

Fundação Betânia 

 

1. A actividade realizada em 2016 pretende ir ao encontro dos objectivos gerais da 

Fundação, designadamente os seguintes: contribuir para a formação humana e o 

aprofundamento espiritual; manter e aprofundar uma consciência ética face aos 

desafios do mundo actual, tendo em conta as mutações tecnológicas e culturais em 

curso e em perspectiva; procurar desenvolver estilos de vida saudáveis, relações 

fraternas e de solidariedade, no quadro de uma mundividência de matriz cristã.  

2. No decurso de 2016 foi dado cumprimento ao plano anual de actividades aprovado 

através das seguintes realizações: 

- Vigília de oração pela Paz, em Lisboa, na Igreja do Coração de Jesus, em 15 Janeiro. 

Centrou-se no tema Vence a indiferença. Conquista a paz. Contou com uma ampla 

participação e beneficiou da parceria de várias organizações, designadamente da 

colaboração de um grupo de Cânticos de Taizé. 

- Encontro sobre o tema “A urgência de anunciar a misericórdia de Deus”, reflexão 

feita a partir da Carta Apostólica do Papa Francisco Misericordia et Mísera, realizada 

em Betânia, em 6 Fevereiro. 

- 6ª feira santa (25 Março) em Betânia juntou vários amigos e amigas em torno de uma 

proposta: Contemplar a morte de Cristo nas diferentes declinações da violência nos 

dias de hoje. 

- Curso de aprofundamento espiritual com a orientação da teóloga e psicoterapeuta 

Emma Ocaña, sobre o tema Espiritualidade e Política. Teve lugar no Mosteiro das 

Monjas Dominicanas, nos dias 14- 15 Maio.  

- Programa Tardes de verão em Mambré/Betânia. Teve como foco Conversas sobre o 

cuidado da casa comum e prolongou-se por três  

Sábados (16 Julho, 30 Julho e 20 Agosto).  
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- Mindfulness e Sofrimento foi o tema escolhido para uma sessão de formação 

espiritual e humana orientada por Minnie Freudenthal e Vitória Vaz Patto. Foi uma 

actividade realizada em 1 Outubro, na Casa de Exercícios de Santo Inácio. 

3.  Como vem sucedendo em anos anteriores, o site da Fundação e o blogue Ouvido do 

Vento constituem um veículo actualizado de informação sobre a actividade da 

Fundação.  

No site estão publicados os Relatórios de Actividade anuais e as respectivas contas. 

No site e no blogue mantiveram-se as suas duas secções de publicação regular: Escrito 

do Mês e Ler a Bíblia. Esta última com a publicação semanal das homilias de Luciano 

Manicardi no decurso do ano litúrgico, em tradução para português, feita pela Rita 

Veiga. 

Graças à generosa colaboração da Maria do Céu Tostão, o site permite o acesso a um 

vasto acervo de documentação relativa à actividade da Fundação ao longo dos anos.  

4. O espaço de Betânia mantem-se aberto ao acolhimento de quem o procura, mas 

continua a ser pouco solicitado.  

5. Foram realizadas as reuniões estatutárias e as respectivas actas estão publicadas em 

suporte digital. 

6. Cabe deixar uma palavra de agradecimento a todas as pessoas que colaboraram na 

actividade do ano, aos Corpos Socias e, em particular, à administradora Maria do Céu 

Tostão, a cuja generosidade, dedicação e competência se deve a manutenção do site 

da Fundação e do blogue Ouvido do Vento. 

6. Seguem em anexo as contas de 2016, elaboradas pela técnica oficial de contas Dra. 

Alda Ribeiro. 

 

 

Manuela Silva 


