FUNDAÇÃO BETÂNIA
Relatório de actividade e contas de 2010
1. Pode assinalar-se que, no decurso de 2010, foram realizadas todas as
actividades previstas no programa de acção aprovado pelo Conselho de
Administração bem como outras resultantes das circunstâncias e
sempre com a preocupação de dar concretização aos objectivos
nucleares da Fundação.
2. Do conjunto das acções realizadas, cabe destacar as seguintes:
• Permanências mensais de fim-de-semana em Mambré/Betânia, com
disponibilidade para acolhimento de pessoas e grupos. A assinalar,
em particular, os retiros de fim-de-semana de uma pequena
comunidade de jovens.
• Vivência do mistério pascal, com tempo para reflectir, celebrar e
partilhar, seguindo a liturgia do tríduo pascal.
• No espaço de Betânia, de 14 a 16 de Fevereiro, realizou-se o
Encontro Se Queres Cultivar a Paz, Preserva a Criação, que teve a
participação de cerca de 25 pessoas.
• Curso de fim-de-semana, realizado no Rodízio, de 14 a 16 Maio
orientado por Catherine Boé da Comunidade de Bethasda e que teve
por foco o tema: Encontrar Deus na experiência do eu profundo.
Contou com a participação de trinta pessoas. As conferências foram
registadas e podem ser seguidas através do site da Fundação.
• Conferência de aprofundamento bíblico, proferida por Nicoletta Crosti
sobre o tema “O estrangeiro … amá-lo-ás como a ti mesmo porque
foste estrangeiro na terra do Egipto”, a qual se realizou em 4 de
Setembro, no espaço de Betânia, com a presença de cerca de duas
dezenas de pessoas. O texto em italiano, que serviu de base à
conferência, foi traduzido para português por Rita Veiga e encontrase publicado no Site. São devidos agradecimentos à conferencista e
à tradutora.
• Prosseguimento dos encontros para catequistas e outros educadores
da fé em torno de uma proposta de iniciação à fé cristã apresentada
nos cadernos “A quem iremos?” Este curso contou com um conjunto
de lições de Frei Fernando Ventura sobre os fundamentos bíblicos da
Criação e da História da Salvação. Teve também a colaboração de
Maria da Graça Vieira e Margarida Condado. Decorreu de 24 a 26
de Setembro e teve lugar em Alfragide no Seminário de Nossa
Senhora do Rosário. Foi uma actividade participada por cerca de 30
pessoas e teve continuação no site com a publicação dos textos que
serviram de base às várias sessões.
• A convite da Fundação, o vice-prior do Mosteiro de Bose (Itália),
Luciano Manicardi deslocou-se a Lisboa, tendo pronunciado duas
conferências. Na Faculdade de Teologia da Universidade Católica
versou o tema Espiritualidade e vida espiritual hoje. Na Paróquia de
Santa Isabel, Luciano Manicardi abordou o tema Les psaumes: prière
et école de prière. Organizado pela Fundação realizou-se no fim-de-
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semana de 23 e 24 de Outubro, um curso sobre Rezar os Salmos.
orientado por Luciano Manicardi. Foi elaborado um texto com o
essencial deste curso o qual se encontra publicado no site da
Fundação e a aguardar a publicação em papel num próximo caderno
do ISTA.
• Em 30 de Outubro, a Maria José Melo Antunes fez, na sede da
Fundação, uma apresentação a partir da sua visita á Feira Mundial
de Xangai. O encontro teve por título “Ecos de Xangai” e contou com
uma participação de cerca de 20 pessoas. O enfoque da
apresentação, em sintonia com a finalidade do evento, foi a
sustentabilidade nas cidades. Better cities better life.
• Indo ao encontro da necessidade de aprofundamento das raízes
bíblicas e litúrgicas da fé cristã, a Fundação promoveu um encontro
no dia 4 de Dezembro, sobre A palavra dos profetas na liturgia do
Advento o qual foi orientado por Maria Luísa Almendra, professora da
Faculdade de Teologia da Universidade Católica. O encontro contou
com cerca de oitenta pessoas e teve lugar no Convento de São
Domingos, em Lisboa.
O site da Fundação e 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
de comentário à história dos patriarcas na secção “Ler a Bíblia”
(Nicoletta Crosti), além de outros textos e referências de actualidade.
Trata-se de uma tarefa desempenhada pela vogal do Conselho de
Administração, Maria do Céu Tostão, com grande dedicação e
criatividade, pelo que é justo deixar registada uma palavra de muito
apreço pelo trabalho que, generosamente, vem fazendo.
Foi feita a publicação do livro “Ouvi do Vento” a partir dos textos que
Manuela Silva publica mensalmente no Site na secção Escrito do Mês.
Nesta obra são retomados pela autora os escritos desde 2003 a 2009. O
lançamento foi feito na Assírio ed Alvim em 28 de Janeiro e contou com
uma apresentação feita por Isabel Allegro de Magalhães.
Promoveu-se a publicação em livro de algumas das conferências da
Nicoletta Crosti, com o título “As raízes hebraicas da fé cristã”. O
respectivo lançamento foi feito na Capela do Rato em Novembro e
contou com uma apresentação feita pelo Padre Tolentino Mendonça.
Uma palavra de agradecimento é devida à Editora Paulinas que
executou a publicação com inexcedível prontidão e cuidado e a Rita
Veiga que cuidou da tradução.
Procedeu-se à actualização do inventário das obras existentes na
biblioteca da Fundação.
Como já referido no Relatório de 2009, a elaboração das contas do
presente ano passou a ser realizada por uma empresa de contabilidade,
permitindo assim maior rigor técnico.
Realizaram-se as reuniões estatutárias do Conselho de Administração e
do Conselho Fiscal e foram elaboradas as respectivas actas.
No decurso do ano fizeram-se diligências no sentido de renovar e
fortalecer a rede de amigas e amigos da Fundação.

10. Tem prosseguido o trabalho de aprofundamento da espiritualidade em
que se inspira a acção da Fundação, nomeadamente através de uma
reflexão partilhada sobre as bem-aventuranças na sua relação com os
desafios do mundo contemporâneo em situação de crise e turbulência
civilizacional.

