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Relatório de Actividade de 2017 

 

Fundação Betânia 

 

 

1. A actividade realizada em 2017 procurou corresponder aos objectivos gerais da 

Fundação, que se relembram: 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 2017 foi dado cumprimento ao plano anual de actividades 

aprovado, tendo sido realizadas as seguintes acções que se enumeram por ordem 

cronológica: 

• 14 Janeiro – Caminhos de fragilidade e graça – dia de reflexão orientado pela 

prof. Luísa Almendra, no Mosteiro das monjas dominicanas; 

• 25 Fevereiro – A urgência de uma cidadania ecológica. Um desafio cultural e 

espiritual, com a participação do Prof. Cerqueira Gonçalves e de Isabel Sales Henriques, 

no Rodízio, Casa do Alto da Praia; 

• Sexta-feira santa – Deixemos que nos fale o infinito ferido. Pensar a vida de 

outra maneira, encontro de silêncio, oração, jejum e partilha fraterna, no espaço de 

Betânia; 

• 6 Maio – Martinho Lutero e a sua Reforma, dia de reflexão orientado pelo pastor 

Dimas de Almeida, da Igreja Presbiteriana, em Betânia; 

• 27-28 Maio - Do medo que paralisa ao medo que desperta, curso de 

aprofundamento espiritual com a orientação da teóloga e psicoterapeuta Emma Ocaña, 

no Centro Cultural Franciscano; 

• Encontros de Verão em Betânia. Tempo para parar, escutar, contemplar, quatro 

encontros que tiveram por base alguns textos do livro de Michel Maxime Egger – Aimer 

la terre comme soi-même: 
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24 Junho – A nossa relação com as coisas; 

22 Julho – A nossa relação com a tecnologia; 

12 Agosto – A nossa relação com os outros; 

16 Setembro – A nossa relação com o tempo. 

• 20 Outubro – Conferência sobre o tema Seguir Jesus na sua humanidade, 

proferida por Luciano Manicardi, monge de Bose, realizada em colaboração com o 

Centro Cultural Franciscano. 

• 21-22 Outubro – Curso orientado por Luciano Manicardi, com o tema Uma 

urgência antropológica: a dimensão contemplativa da vida e que teve lugar no Mosteiro 

das Monjas Dominicanas. 

3. Do plano de actividades, deve destacar-se a edição pelas Paulinas de um 

primeiro volume com a publicação das homilias de Luciano Manicardi, do ano B, em 

português (tradução de Rita Veiga, que muito agradecemos), bem como os primeiros 

passos de uma iniciativa com vista a concretizar a resposta da Fundação Betânia ao 

desafio e ao apelo lançados pelo papa Francisco na carta encíclica Laudato si’, iniciativa 

esta que surgiu e amadureceu nos encontros de verão acima citados. 

4. O último trimestre do ano foi em grande parte consagrado ao lançamento da 

iniciativa Cuidar da Casa Comum e aos contactos com diferentes entidades para a 

constituição da rede de suporte. A Rede teve o primeiro encontro formal em 11 

Novembro, ficando constituída, a partir dessa data, uma comissão executiva, de que a 

Fundação Betânia faz parte. 

5. Como veio 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 e um espaço de arquivo de documentação relevante. No site estão publicados 

os Relatórios de Actividade anuais e as respectivas contas. No site e no blogue manteve-

se a publicação regular do Escrito do Mês. O site permite o acesso a um vasto acervo de 

documentação. É devida uma palavra de agradecimento pela colaboração generosa e 

dedicada de Maria do Céu Tostão. 

6. O espaço de Betânia mantém-se aberto ao acolhimento de quem o procura.  
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7. Com o termo do mandato dos membros do Conselho de Administração foi 

necessário proceder à designação de novos membros para o Conselho de Administração 

e o Conselho Fiscal e à sua tomada de posse, como consta das respectivas actas. Cabe 

deixar uma palavra de agradecimento a todas as pessoas que colaboraram mais 

activamente nas diferentes acções levadas a cabo durante o presente ano e às pessoas 

que contribuíram com os seus donativos que têm permitido assegurar os custos 

correntes. 

8. Seguem em anexo as contas de 2017, elaboradas pelo técnico oficial de contas 

em 20 Fevereiro 2018 

 

 

Manuela Silva 
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Parecer do Conselho Fiscal relativo ao exercício de 2017 

 

 

No dia nove de Março de dois mil e dezoito o Conselho Fiscal da Fundação Betânia 

procedeu à emissão do seu parecer sobre o Relatório de Actividades e Contas referentes 

ao exercício findo em trinta e um de Dezembro de dois mil e dezassete. 

 

O Conselho Fiscal acompanhou, ao longo do exercício, as actividades da Fundação 

Betânia, através de contactos frequentes com o Conselho de Administração, a quem 

agradece a colaboração prestada. 

 

Em 2017 registou-se um saldo positivo da ordem dos 305,72 euros. De referir que os 

gastos em 2017 foram superiores aos do ano anterior, em resultado sobretudo de um 

maior número de actividades e dos encargos com as viagens de dois conferencistas 

estrangeiros. Os restantes gastos permanecem moderados, ainda que superiores aos do 

ano anterior, em resultado também do aumento do custo de vida. As receitas com as 

conferências e os cursos serviram para cobrir apenas parte dos custos. Os donativos 

recebidos, que foram superiores aos do ano de 2016, permitiram, contudo, chegar a um 

resultado do exercício positivo.  

 

Após a análise do Relatório de Actividades que relata os aspectos mais significativos 

das iniciativas desenvolvidas ao longo do ano, o Conselho Fiscal verificou que os 

documentos de prestação de Contas foram preparados de acordo com os normativos 

contabilísticos em vigor e obedeceram aos preceitos legais adoptados, exprimindo a 

correcta situação Patrimonial da Fundação Betânia. 

 

Face ao exposto damos parecer favorável no sentido de que seja aprovado o Relatório 

de Actividades e Contas referentes ao ano de dois mil e dezasseis. 
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Lisboa, 9 de Março de 2018 

 

O Conselho Fiscal 

 

------------------------ 

        

Maria Eduarda da Silva Soares Ribeiro 

 

 

        

Maria José de Souza Pereira Melo Antunes 

 

 

        

Maria do Céu da Silva Tostão 


