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e ser o veículo privilegiado para aproximar a Família BP” e, 

2019, foi mais um ano em que este propósito orientou as nossas 

atividades desde o início e na sequência do conseguido em 

2018. Continua a ser um compromisso ambicioso, mas o ano de 

2019 evidenciou que com a colaboração da BP Portugal e com o 

envolvimento dos seus colaboradores, o objetivo é alcançável.

Foram diversas as atividades realizadas, fossem elas próprias 

ou participadas, quase todas com o contributo dos colaborado-

res da BP no ativo, com a disponibilidade daqueles que já se 

reformaram e, pontualmente, com a participação das unidades 

de negócio e parceiros da BP em Portugal. Este envolvimento 

consubstanciou-se através de uma maior adesão das pessoas às 

atividades implementadas e pela sugestão de ideias para novas 

ações. Esta crescente aquiescência ao projeto da Fundação, é 

um sinal claro de que estamos no caminho certo. 

Relembro que a Fundação está focada em aproximar a ‘Família BP’, 

promover parcerias com valor acrescentado e assumir ainda a mis-

são de desenvolver ações de carácter social, bem como participar e 

dar visibilidade a todas as ações na área da responsabilidade social 

que a BP Portugal desenvolva junto da comunidade, enquanto 

referência corporativa para a Cidadania Empresarial.

Este Relatório de Atividades tem como principal objetivo apre-

sentar a atividade que foi desenvolvida pela Fundação durante o 

ano de 2019, no quadro das orientações que se definiram para o 

triénio 2017-2019. É o terceiro Relatório de Atividades apresenta-

do por esta Direção e, no âmbito deste mandato, será o último. 

Neste sentido, acaba por ser um instrumento que descreve 

retrospetivamente o balanço do ano e, paralelamente, o do man-

dato, já que descreve sumariamente as atividades implementa-

das em 2019 e as que decorrem de anos anteriores. Sendo um 

instrumento de gestão que procura evidenciar as ações realiza-

das, consubstancia uma análise essencial para a reflexão sobre 

o que de melhor foi feito, tanto no sentido da sua maximização, 

como no das suas debilidades, o que permite uma autoavaliação 

que favorece a melhoria contínua.

Vivemos momentos excecionais e muito provavelmente histó-

ricos, já que neste tempo em que se prepara este documento, 

enfrentamos uma nova Pandemia, uma ameaça global e séria, 

provocada por um novo coronavírus – o COVID-19 - que teve 

origem na China, no final de 2019. 

A Fundação manteve o seu propósito, “Ser o ‘braço’ social da BP 

em Portugal, um protagonista no estabelecimento de parcerias 

Nota de Abertura
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De novo, em 2019, a Fundação BP promoveu um encontro entre 

os ex-Presidentes da BP Portugal, o atual Presidente e os mem-

bros dos seus Corpos Sociais, com o objetivo de nos revermos, 

trocarmos impressões e consolidarmos o interesse comum na 

implementação de uma nova ideia para o ‘projeto Fundação 

BP´. Uma das ações mais desafiantes – a Caminhada a Fátima, 

juntando colaboradores da BP no ativo, ex-colaboradores e 

amigos da BP – que se veio a concretizar em 2019, foi proposta 

neste encontro. Mais uma vez um momento onde as ideias e a 

consolidação do projeto foram os protagonistas, sempre com o 

enfoque em aproximar a ‘Família BP’. 

No âmbito da Cidadania Empresarial, reforçamos a nossa 

relação com o Refúgio Aboim Ascensão, uma IPSS que lidera 

a causa da Emergência Infantil, e estivemos em Faro, no Dia 

Mundial da Criança, com prendas para as crianças da instituição. 

Reforçamos ainda a nossa relação com a Associação Salvador, 

com a Associação Pirilampo-Mágico, com a Operação Nariz-Ver-

melho e, naturalmente, com todas as atividades do GRACE para 

as quais fomos convocados.

Durante 2019 estabelecemos novas parcerias, em áreas tão dis-

tintas como o sector da Hotelaria, o da Saúde ou o dos serviços. 

Ao longo do ano continuámos a realizar workshops temáticos, 

sempre com o objetivo de aprofundar conhecimentos de forma 

mais prática do que teórica. A interação entre os participantes 

foi crescente pelo que a troca de ideias com os vários facilitado-

res propiciou/favoreceu a aquisição de conhecimentos.

Na prossecução do seu compromisso com os seus ‘Grupos de 

Interesse’, a Fundação BP vai continuar a propor e a desenvol-

ver atividades que acrescentem valor a todos aqueles que se 

relacionem connosco, sabendo de antemão que o ano de 2020, 

devido ao momento difícil e histórico que todos vivenciamos, 

não vai ser fácil. Vamos, no caso, tentar colaborar na medida das 

nossas possibilidades. 

 

Fernando Cardoso
Presidente da Direção
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Mensagem da BP Portugal

A BP Portugal enquanto Companhia ativa e socialmente responsável tem o princí-

pio da redistribuição de valor muito claro no seu ADN, sendo que a Fundação BP é 

e será cada vez mais o elo da tração dessa mesma redistribuição, seja através da 

disponibilização de recursos, promoção de iniciativas ou outros meios. No início 

do mandato desta Direção, em 2017, lancei uma saudável provocação à Direção 

da Fundação para que esta se tornasse de modo crescente, no elo de tração da BP 

Portugal para a agenda de responsabilidade social.

Esta é a terceira nota consecutiva que tenho o privilégio de poder escrever no 

âmbito do relatório de atividades da Fundação BP. Se nas primeiras colocava em 

perspetiva, o desafio à Fundação para que esta fosse o elo de tração subjacente 

à lógica de redistribuição de parte do valor criado pela nossa operação no país, 

hoje e passados 3 anos, tenho o privilégio de poder saudar a Fundação BP e sua 

Equipa, pelo extraordinário trabalho na sequência do desafio que nos propusemos 

há cerca de 3 anos. A Fundação é hoje para além do elo de tração, um facto de 

potenciação e capilaridade acrescida de toda a agenda de responsabilidade social 

da BP Portugal, o que só nos pode orgulhar, abrindo ainda melhores perspetivas 

para o futuro.

Pedro Oliveira
Presidente do Conselho de Administração da BP Portugal
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Visão 

Ser o ‘braço’ social da BP em Portugal, um protagonista no 

estabelecimento de parcerias e ser o veículo privilegiado para 

aproximar a Família BP

Valores 

Responsabilidade: Agir com transparência e integridade, de-

monstrando respeito mútuo em todos os relacionamentos com 

os ‘grupos de interesse’ da Fundação.

Inovação: Criatividade, proatividade e entusiasmo são diferen-

ciais para nós. Gostamos de novas ideias e soluções criativas, 

com enfoque nos resultados, porque são elas que sustentam a 

evolução da Fundação.

Colaboração: Ajustamos todos os serviços e parcerias aos requi-

sitos dos nossos ‘grupos de interesse’. Todos beneficiam do seu 

envolvimento connosco.

Ética & Responsabilidade

A Fundação BP está fortemente comprometida com a susten-

tabilidade das suas atividades e nesse sentido, a sua gestão 

tem em consideração as boas práticas empresariais, os va-

lores éticos e responsáveis. Somos fiéis aos nossos valores, 

independentemente das circunstâncias, e procuramos fazer 

uma análise crítica das nossas escolhas, comprometendo-nos 

a seguir o caminho correto.
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Gestão das Operações

Brand

A “marca” Fundação BP tem sido comu-

nicada regularmente, quer através da 

internet, quer pontualmente em eventos 

promovidos ou apoiados pela Fundação.

Gestão Bancária

A gestão dos processos bancários com 

recurso ao portal do bcp Millennium tem 

sido eficaz e facilitador de todo o pro-

cesso de gestão financeira. As contas da 

Fundação estão em condições de serem 

auditadas a qualquer momento, caso haja 

essa necessidade. 

Comunicação

No ano de 2019 foram enviados 55 co-

municados – internos e externos – com o 

intuito de informar ou apenas assinalar 

atividades de interesse para todos.

O nosso processo de comunicação visa 

informar, motivar e integrar todos aqueles 

com quem interagimos. Foram inúmeras 

as inscrições em atividades agendadas, 

recebemos algumas sugestões sobre 

atividades que devíamos considerar e fo-

ram diversos os pedidos de informações 

sobre as ações em que nos envolvemos. 

Em 2019 tivemos sucesso em manter 

as pessoas informadas sobre as nossas 

atividades, conseguimos motivar muitos a 

colaborarem connosco e registamos uma 

maior interação com aqueles que já se 

reformaram, o que reforça o sentimento 

de integração. 
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Gestão das Operações

Internet

O sítio da Fundação na internet continua 

a ser gerido com recursos próprios. O 

recurso a competências internas significa 

que a gestão e a manutenção do site não 

tem qualquer custo para a Fundação, para 

além daquele que resulta da renovação 

de subscrição de licenças de software. 

O ano de 2019 evidenciou que este meio 

de comunicação continuou a ser o canal 

preferencial e mais eficaz para partilhar a 

atividade global da Fundação com todos 

os seus ‘grupos de interesse’.

O site é público e pode ser acedido por 

todos. Contudo, a informação que se 

considere reservada, só pode ser acedida 

por via de uma password. Este acesso 

pode ser pedido à Fundação por qualquer 

colaborador ou ex-colaborador da BP Por-

tugal, através dos canais normais.

URL da Fundação BP: 

https://www.fundacaobpportugal.com/

Legal

Todos os processos que necessitem de 

um parecer legal têm tido o apoio da área 

jurídica da BP Portugal. Os protocolos as-

sinados pela Fundação no estabelecimen-

to de parcerias com Entidades externas, 

são um bom exemplo desta colaboração.

Secretariado dos Reformados

Os ex-colaboradores da BP Portugal que 

se encontram em situação de reforma, 

são um grupo social muito relevante para 

a Fundação. São parte dos ‘Grupos de 

Interesse’ pelo que, a inclusão de uma 

área no site dedicada exclusivamente ao 

SECRETARIADO DOS REFORMADOS da 

BP Portugal foi mantida e desenvolvida. 
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# As PESSOAS

drado pelas comemorações dos 90 anos da BP em Portugal, esta 

iniciativa foi ainda mais participada. 

A memória do que fizemos e do que fazemos deve ser registada 

e nesse sentido foi com bastante entusiasmo que em 2019 conti-

nuámos a recolher e a partilhar muitos momentos vividos, pro-

cesso sustentado em registos fotográficos relativos a eventos e 

atividades que ocorreram recentemente ou que nos juntaram no 

passado. Há ainda muito por fazer, nomeadamente no processo 

de pesquisa, mas a Fundação vai continuar a fazê-lo.

Durante 2019, a Fundação reforçou a comunicação cultural, de 

lazer e desportiva, sempre com propostas vantajosas para todos 

os que se relacionam connosco

.

Temos o objetivo de envolver o maior número possível de 

pessoas nas nossas atividades e, nesse sentido, procuramos 

desenvolver atividades que sejam atrativas e que acrescentem 

valor a todos. Durante o ano de 2019 tivemos a possibilidade de 

desenvolver iniciativas que juntaram atuais e ex-colaboradores, 

motivaram parceiros de negócio da BP em Portugal a aderir a 

ações conjuntas, e ainda tivemos a possibilidade de convidar 

pessoas de outras organizações para participar nas nossas 

atividades. 

O Mini-Challenge continua a ser a atividade que consegue juntar 

mais pessoas num único dia. Para além de muitos colabora-

dores da BP no ativo, muitos foram os ex-colaboradores e os 

parceiros de negócio da BP Portugal que, nesta ocasião, tiveram 

a oportunidade de se reencontrar e partilhar memórias. Enqua-
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# As ATIVIDADES

A Fundação BP tem como prioridade propor, preparar, desenvol-

ver e realizar atividades que motivem todos os colaboradores da 

BP Portugal, que ainda estejam no ativo ou que já se tenham re-

formado. Essas atividades devem estar em linha com os valores 

da Fundação e da BP Portugal, e pressupõem que todos aqueles 

que aderirem à nossa agenda fiquem a ganhar. 

A ‘Caminhada a Fátima’ foi a atividade mais surpreendente e 

desafiante que se realizou em 2019. Mais de 20 colaboradores da 

BP organizaram esta aventura, uns como participantes e outros 

como voluntários, de uma forma exemplar. Tudo foi planeado, 

avaliado e definido ao pormenor - o percurso a seguir, a reserva 

dos locais de descanso, as refeições, os equipamentos, a carri-

nha de apoio, os tempos de descanso, o apoio médico, etc - e a 

Fundação tratou, essencialmente, da comunicação. Uma AVEN-

TURA que reforçou a motivação e a capacidade de organização 

das pessoas que trabalham na BP Portugal.

Relativamente aos encontros na sede da BP, em 2019 incluímos, 

pela primeira vez, a ‘Tertúlia’ no nosso menu de atividades e 

continuámos a realizar workshops temáticos com o intuito de 

abordar assuntos de interesse geral. Estes eventos têm permiti-

do aos participantes interagir de forma eficaz com os palestran-

tes, esclarecer dúvidas e até mesmo trocar experiências entre si. 

Como em anos anteriores, os workshops foram sempre realiza-

dos entre as 12h e as 13h, na sede da BP, criando deste modo 

um ‘momentum’ distinto das atividades diárias. Sempre que 

possível, mantivemos a estratégia de traduzir em parcerias as 

ofertas apresentadas, caso se percecionasse haver valor acres-

centado para os ‘grupos de interesse’ da Fundação.  

Iniciámos o ano com uma Tertúlia sobre ‘A Arte das Relações 

Humanas’, sustentada no lançamento de um livro com o mesmo 

nome, escrito por Luís Granja, um Especialista em Felicidade e 

Produtividade. Foi uma oportunidade de perceber como alguém 

se pode tornar uma ‘versão melhor de si mesmo’ – ao nível pes-

soal e profissional – e de saber como pode influenciar positiva-

mente as pessoas à sua volta.

Realizámos dois workshops, o primeiro dedicado ao projeto 

SPEAK, uma iniciativa organizativa de impacto, que facilita a 

integração de pessoas migrantes e refugiadas nas suas novas 

cidades e um segundo dedicado ao MINDFULNESS. Enquanto o 

SPEAK nos convocou para um projeto que pretende ligar os mi-
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grantes e os refugiados à população local através de um progra-

ma de intercâmbio cultural com cursos de línguas e eventos, o 

MINDFULNESS enquadra a meditação, que nos ajuda a alcançar 

um estado profundo de calma e paz.

Participámos em várias campanhas de Cidadania e envolvemos 

os sócios da Fundação sempre que foi possível. Estivemos com 

a Associação Salvador, participámos no arranque da Opera-

ção Nariz Vermelho, estivemos representados na cerimónia de 

entrega de prémios da V Edição Academia GRACE participámos 

na ação de lançamento do projeto de voluntariado GIRO2.0, 

estivemos envolvidos com a campanha do Pirilampo Mágico e, 

no Dia Mundial da Criança, fomos ao Refúgio Aboim Ascensão, 

em Faro.

No dia 19 de outubro realizou-se o 23º Mini-Challenge BP, desta 

vez na zona de Torres Vedras, uma prova em que todos puderam 

participar, desde colaboradores no ativo e seus familiares, ex-co-

laboradores, clientes e parceiros de negócio. Foram constituídas 

44 Equipas e como habitualmente, foi mais um dia recheado de 

emoções que culminou com um jantar onde se anunciou quem 

foram os vencedores.

Em 2019, a Festa de Natal realizou-se no Anima Park no dia 7 de 

dezembro, um parque infantil indoor com 1500m2 de diverti-

das atividades: paredes de escalada, arborismo indoor, slide, 

escorrega de boias, uma minicidade, um minicampo de futebol, 

trampolins e vídeo jogos. Como em anos anteriores, dispusemos 

de um espaço exclusivo para a BP, onde o Pai Natal da Fundação 

e os seus ajudantes distribuíram presentes e ofereceram um 

lanche tradicional.

Participámos ainda em atividades de interesse coletivo, nomea-

damente de lazer, como foi exemplo a participação na EDP Meia 

Maratona de Lisboa, uma prova conhecida pelo seu ambiente de 

descontração e convívio únicos.

As atividades com mais envolvimento de colaboradores e ex-co-

laboradores foram mais uma vez o tradicional Mini-Challenge BP 

e a Festa de Natal para os filhos e familiares dos colaboradores 

da BP. Participaram nestas atividades mais de 500 pessoas.
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# A CIDADANIA

A Fundação BP Portugal é um dos veí-

culos que pode dar mais visibilidade às 

atividades que a BP Portugal desenvolve 

nesta área. O público-alvo da Fundação, 

atuais colaboradores e reformados, são 

grupos de interesse que podem ficar a co-

nhecer ainda melhor as atividades que se 

enquadram no âmbito da Responsabilida-

de Social da BP Portugal. Para além disso, 

a Fundação deve ser proactiva e propor, 

desenvolver ou mesmo criar, atividades 

que se enquadrem na Cidadania Empresa-

rial e envolver todos os seus ‘Grupos de 

Interesse’.

Em 2019 consolidámos o nosso protocolo 

com o GRACE, reativámos a nossa parce-

ria com a CAIS, envolvemo-nos mais com 

a Associação Salvador, associámo-nos 

a campanhas solidárias e consolidámos 

a nossa relação com o Refúgio Aboim 

Ascensão, uma IPSS na área da Emergên-

cia Infantil.

A ASSOCIAÇÃO GRACE – Grupo de 

Reflexão e Apoio à Cidadania Empresa-

rial – tem como objetivo primordial o 

fomento da participação das empresas 

no desenvolvimento do contexto social 

em que se inserem. A BP Portugal foi um 

dos membros fundadores da Associação 

e hoje em dia o presidente do Concelho 

Fiscal da Fundação BP é seu vice-pre-

sidente. O GRACE procura disseminar 

práticas de gestão empresarial socialmen-

te responsáveis. O GIRO é uma das suas 

atividades anuais e consiste na realização 

a nível nacional de um conjunto de ações 

de voluntariado, com vista à melhoria da 

qualidade de vida de jovens e crianças em 

risco, idosos, recuperação de casas, de 

espaços naturais, etc. 

Com o GRACE, estivemos no lançamen-

to do GIRO2.0 nos armazéns do Banco 

Alimentar, num evento que contou com 

a presença de Chris Jarvis como Keynote 

Speaker, co-fundador do Impact 2030, um 

movimento internacional de empresas 

comprometidas com a Agenda 2030 das 

Nações Unidas, que tem por objetivo 

mobilizar o mundo corporativo para a 

implementação dos ODS através do Vo-

luntariado Corporativo.

A ASSOCIAÇÃO CAIS tem como objetivo 

contribuir para a melhoria global das con-

dições de vida de pessoas social e econo-

micamente vulneráveis, em situação de 

privação, exclusão e risco.

A Fundação BP reforçou a sua relação 

com a CAIS e reafirmou a sua disponi-

bilidade para integrar o projeto CAIS 

BUY@WORK, um micro-negócio social 

que se traduz num serviço de compras de 

conveniência, prestado por um utente da 

CAIS, aos colaboradores no seu local de 

trabalho.  

A ASSOCIAÇÃO SALVADOR tem como 

missão promover a integração das 

pessoas com deficiência motora na 

sociedade e melhorar a sua qualidade de 

vida. Durante o ano de 2018 a Fundação 

envolveu-se em diversas ações com esta 

Associação, com o objetivo de dar mais 

visibilidade à sua causa e possibilitar um 
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maior envolvimento dos seus Sócios com 

as atividades desenvolvidas. 

Com a Associação Salvador, para além 

de comunicarmos as suas iniciativas e 

projetos, estivemos presentes na sua Fes-

ta de Natal, no dia 30 de novembro, em 

Cascais, onde foi possível partilhar ideias 

com o Salvador Mendes de Almeida, num 

almoço que reuniu mais de 150 pessoas, 

com e sem deficiência.

Através dos nossos canais continuamos a 

promover a APP +Acesso Para Todos, uma 

ferramenta de comunicação que permite 

classificar os espaços públicos e privados 

quanto à sua acessibilidade, partilhar 

bons exemplos e denunciar aqueles que 

não reúnem as condições mínimas de 

acesso a pessoas com mobilidade redu-

zida, sendo que as respetivas reclama-

ções são automaticamente formatadas e 

enviadas para as entidades competentes 

pela fiscalização dos espaços públicos e 

privados. A Fundação acredita que esta 

é uma colaboração que se enquadra no 

âmbito da Cidadania responsável.

A Fundação mobilizou ainda os seus 

Sócios para atribuírem 0,5% do seu IRS à 

Associação Salvador. Também, no Natal 

de 2019 a Fundação adquiriu o Barrete 

da Associação Salvador, desta vez um 

barrete encarnado, e distribuindo-os por 

cada um dos colaboradores no ativo. Foi 

possível contribuir assim para a Asso-

ciação e ao mesmo tempo aceder a uma 

peça de merchandising que muitos terão 

usado nas festas natalícias.  

O REFÚGIO ABOIM ASCENSÃO é uma 

Instituição Particular Cristã de Solidarie-

dade Social com enfoque na Emergência 

Infantil. Apoiado em acordos com os 

Ministérios da Segurança Social, Justiça, 

Saúde, Educação bem como a Câmara 

Municipal de Faro, o Refúgio é hoje um 

grande Centro de Acolhimento Temporário 

de Emergência – o primeiro a ser criado 

em Portugal, para Crianças em Risco, de 

ambos os sexos, desde recém-nascidos 

até aos 6 anos de idade. O Refúgio não 

tem quaisquer rendimentos próprios nem 

metodologia ou fins lucrativos. Os dona-

tivos feitos ao Refúgio Aboim Ascensão 

concedem aos Mecenas benefícios fiscais 

decorrentes da legislação em vigor.

Em 2008 a BP Portugal estabeleceu um 

protocolo com esta instituição, o que sig-

nifica que em 2019 se comemoraram os 11 

anos desta parceria.  

No Dia Mundial da Criança, a Fundação 

BP, enquadrada pela renovação do proto-

colo de cooperação entre a BP Portugal 

e esta Instituição, doou ao RAA equipa-

mentos desportivos para as crianças da 

instituição.

Em 2020, caso a situação de emergência 

que hoje vivemos seja ultrapassada, va-

mos regressar ao RAA e tentar contribuir 

para que as suas atividades tenham cada 

vez mais visibilidade.
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# As PARCERIAS

Procurar parceiros que possam acrescentar valor a todos 

aqueles que hoje trabalham na BP Portugal e estender essas 

vantagens, sempre que possível, a todos os colaboradores 

que já se reformaram, é uma das prioridades da Fundação. No 

mesmo sentido e ainda com mais determinação, a Fundação 

deve procurar soluções para que todos os colaboradores que 

já se reformaram possam usufruir da oferta BP em condições 

mais vantajosas.

Desta forma em 2019 a Fundação estabeleceu duas novas par-

cerias, todas elas com determinadas características comuns: 

vantagens financeiras para os sócios, de ativação fácil, como-

didade na relação, personalizadas a cada um e extensíveis aos 

familiares diretos. 

Estabelecemos duas novas parceria, umas com o AMORAS 

- COUNTRY HOUSE HOTEL e uma outra com a OPTVISÃO e 

reforçámos as parcerias com o FITNESS HUT e com a CAIS.

Estas parcerias destacam-se pela sua solidez e longevidade 

uma vez que traduzem uma relação ‘win-win’, com vantagens 

reais para os Sócios da Fundação e para os Parceiros. É uma 

forma de ampliar a oferta de produtos e serviços à disposição 

de todos.
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Agradecimentos

A Fundação BP tem que começar por relevar e agradecer 

toda a colaboração e disponibilidade da BP Portugal. O 

Conselho de Administração da Companhia tem criado 

todas as condições para que o ‘Projeto Fundação BP’ 

tenha viabilidade. 

Temos que destacar o interesse crescente de todos 

aqueles que se envolvem e colaboram connosco, no-

meadamente, colaboradores no ativo, ex-colaboradores 

da BP, parceiros e instituições, sem os quais todas as 

nossas atividades não faziam qualquer sentido. Uma 

palavra especial aos ex-Presidentes da BP que, sempre 

que contactados, têm colaborado connosco.

Relevante continua a ser a contribuição proactiva e 

profissional prestada pela CBRE | Global Workplace So-

lutions, na pessoa da Ana Coelho, bem como a do Paulo 

Silvestre, Segurança na BP, que muito nos têm apoiado 

em todas as atividades logísticas inerentes ao desenvol-

vimento das nossas atividades.

Por último, um agradecimento a todos os membros dos 

Corpos Sociais da Fundação pelo seu compromisso e 

um agradecimento particular a todos aqueles que este 

ano cessam funções. Não podemos deixar de estender 

este agradecimento a todos aqueles que, impulsionados 

pelo João Eusébio e pelo Abel Pina, empreenderam uma 

das atividades mais marcantes de 2019, ‘A Caminhada a 

Fátima’. 
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