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No decurso de 2011, foram realizadas as actividades previstas no programa
aprovado pelo Conselho de Administração, na sua reunião de 25 Março, com
destaque para as seguintes:
•

Encontro “A Civilização e a Economia do Futuro”, em 5 e 6 de Março
realizado na sede da Fundação, com a participação de Maria José Melo
Antunes, Maria José e António Cardoso Ferreira, Cláudio Teixeira e
Manuela Silva.

•

Como vem sendo habitual, celebrou-se, em Mambré/Betânia, o Tríduo
pascal (21-24 Abril), tendo como tema de reflexão “Olhar e ser Olhado
compaixão” e a participação nas celebrações litúrgicas.

•

Curso “A Felicidade: procurar, partilhar, construir”, de 17 a 19 Junho de
2011 orientado por Emma Ocaña, realizado no Seminário Nossa
Senhora do Rosário, em Alfragide.

•

Encontro de amigas e amigos da Fundação em 17 Setembro em torno
do desafio “Identificar, reflectir, partilhar um olhar crente sobre a
realidade em que vivemos”, realizado na sede da Fundação.

•

Conferência Le goût de l’autre – la crise, une chance pour réinventer le
lien, de Elena Lasida em 29 Setembro realizada no Convento de São
Domingos, em Lisboa.

•

Encontro “Harmonização Corporal” em 8 e 9 de Outubro orientado por
Corina Capozzo, realizado na sede da Fundação.

•

Encontro de Advento “Job: ecos de perplexidade e de esperança” em 3
de Dezembro orientado por Luísa Almendra sobre, realizado no
Convento de São Domingos, em Lisboa.

Concretizou-se a orientação do Conselho de Administração no sentido de
diversificar os espaços de realização de actividades da Fundação e de
públicos-alvo, recorrendo quer ao espaço da sede da Fundação, quer a outros
locais com maior capacidade de acolhimento e mais fácil acessibilidade.
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Os textos correspondentes às diferentes actividades encontram-se publicados
no Site da Fundação www.fundacao-betania.org 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.
Promoveu-se a publicação em livro das conferências da Nicoletta Crosti, com o
título “As raízes hebraicas da fé cristã” e foi feito o respectivo lançamento.

A actividade prevista acerca da iniciação à fé cristã com base no
aproveitamento do caderno de catequese “Nascer de novo” foi programada,
mas teve de ser adiada por falta de inscrições.

O site da Fundação bem como o blogue “Ouvido do Vento” continuam a ser um
meio privilegiado de comunicação e acção e são muito positivos os ecos que
recebemos por parte de quem os visita. No site continuou a publicar-se
mensalmente o “escrito do mês” (Manuela Silva) e um texto bíblico (Nicoletta
Crosti), além de outros textos e referências de actualidade. A criação e gestão
do site e do blogue devem-se à vogal do Conselho de Administração, Maria do
Céu Tostão, pelo que é justo deixar registada uma palavra de muito apreço
pelo trabalho que, generosamente, vem fazendo.

Em síntese, pode dizer-se que o programa de 2011 cobriu os seguintes
vectores: a formação humana, o conhecimento bíblico, o aprofundamento da
espiritualidade e a reflexão sobre questões civilizacionais da actualidade.
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.

Segue-se o resumo das contas
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FUNDAÇÃO BETÂNIA

2012
NOTAS EXPLICATIVAS
Gastos
Conservação do Jardim
Equipamento novo
Electricidade
Água
Gastos c/cursos
IMI
Outros

1570
173,3
128,69
166,98
1011,25
290,23
531,95

3872,4
Ganhos

Donativos
Comparticipação despesas
Livros
Outros

2645,81
335
511,5
3021,77

6514,08

Fundação Betânia Tr. Deol ind a Cat arino, 5. 2705-001 – Azó ia – Colares. Tel . 217261564 – 219291537 - NIP C: 502470208
www.fund acao -bet ania.o rg - Email: co rreio@fund acao -bet ania.org

5

