
IIndação
Gll ta[[G$
Iiana do Gasteto +Y,

Relatório de Atividades do ano 20

O ano de 2015'foi novamente marcado pela atribuição do .,
Excelência 20í S"

atribuído pela Tripadvisor, com base na pontuação atribuída petos naquele site.

No dia 31 de Janeiro, a Fundação Gil Eannes comemorou um aniversário do
regresso do navio hospital Gil Eannês a Viana do Castelo visitas guiadas e
gratuitas a todos os que passaram a bordo naquele dia, bem como, dos trabalhos
resultantes da candidatura PROAMARE ou seja, uma pubticaÇão intitu "Gil Eannes uma
história com futuro", um catálogo ,,O navio português Gil Êannes vista al" e ainda, um
dossier chamado "Folhas de Sala,', tendo tido 53 visitantes nesse dia.

Ainda no mês de janeiro, foi deliberado pelo Conselho de Adm atualÍzar o preço
oos Ingressos ao navio, tendo o bilhete individual passado para 3,S0€ e oi introduzido o pack
Íamiliar pelo valor de 9,OO€, o qual incluiu um ou dois adultos acompa até quatro crianças
menores de dezasseis anos. O valor de grupo escolar manteve_se em 1. por pessoa.

Foi elaborado, no último trimestre do ano um ,,plano de Atividades ucativas" direcionado
à população escolar. Durante o processo de desenvolvimenro oo
várias reuniões sendo uma delas com algumas direeões de

como, destaca-se a visita ao navio museu e passeio de barco no rio Lima
Operador Mar:ítimo-Turístico lrmãos portela Lda, proporctonando a visita
Estaleiros Navais, porto de pesca e antiga Doca Comercial

No final do ano de 2015, foi editada uma brochura impressa e em f
de Atividades Educativas', e divulgada junto de cerca de 4 3OO escolas
centro de Portugal.
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resuttou uma melhoria do referido plano e validação do preÇário das atividades
pedagógicas. Novas atividades foram incluídas e em parcena com o

plano foram Íeitas

escolares da qual

de Mar e CMIA, bem

uma parceria com o

ao Porto Comercial,

digital do "Plano

regiões do norte e .

l
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Visitâs Mensais 201S
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O ano de 2015 encerrou com 47 659 visitantes, desde 2002 em que se regisiou
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crnquenta e três mil quatrocentas e três visitas, 2O1SÍoi o ano que
visitas ao emblemático navio museu Gil Eannes.

Dos 47 659 visitantes, a Fundação Gil
pagamento, ou seja, os menores de 6 anos, os
outros grupos por indicação superior.

maror aumento de

Eannes contabilizou 3 visitas isentas de
professores ou guias profissionais e

As visitas guiadas a grupos refletiram S 067 pessoas.
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Visitas em Grupo 201 5 - por tipologia
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Os visitantes estrangeiros alcançaram

com 5 958 visitas, franceses 3 44g, ingleses 1

472 453
gffigleo

1í 879 dos quais os espan

048, brasileiros 668 e ale

66 17O 91
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Visitantes por Nacionalidades 20í s

a liderar

gerol@f undocoogileonnes.pt

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000 . ..

0

Espanhol Fra ncês

de Oútubío de 2001 . NIPC 504 óó8 340

Novio Gil Eonnes ' Doco comercioi ' 4900-32ï Viono do cosielo . Tel. +35t 258 g09 /10 . wwwfundocoogileonnes.pr . r

ffi;ff*"ï1i',::a,',#jtï,sjiïiË:ii*i,tfftu"*ff:i:ï.#*,?::j:,:;T:i:ï.ï:lïi:::ïï:s:i::ii;:ffiff".",jf#



Íu n daçâ o
Gil lannGs
Ulâ[o do Casleto

Divulgação
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Rocha.

XXI - Cluster do

que passou na SIC

"Festa do Mar" em

famílias na brochura

Em 20í5 deu-se continuidade à divulgação do navio iunto oos ãos de comunicação
social guer a nível regional, nacional e internacional sempre que se . Também foi feita a
distribuição de brochuras do navÍo pelos hoteis da cidade e postos de tu

Contribuiu para a divulgação a filmagem a bordo de um oos da web série
intitulada "Nada de Mais", produzido pela pêra Doce e esc'to por LuÍs Mio

Conhecimento e Economia do Mar, recolheu imagens do navjo museu ilustrar episódio sobre
a temática das "Pescas, aquacultura e transformação do pescado,,, uma
Noticias.

A produtora audiovisual pOCC, em parcerja com a

Presença com stand de divulgação do Gil Eannes na exposl
Caminha, uma organização daquele município.

Referencia ao GÌl Eannes como espaço de visita vocacionado
"Viajar em Família" editada pelo Turismo do porto e Norte de portugal.

Reportagem sobre o navjo para o programa.praia a praia,'da TSF.

A TV Galiza fez recolha de

Santiago de Compostela e ligação

estação de TV bem como, na RTp.

rmagens do Gil Eannes para incluÌr num programa sobre
a Viana do Castelo. Este programa transmitido naquela

Recolha de imagem no convés do navÍo para promoção da marca calçado proíissional

A Fundação Gil Eannes participou na conferência .Viagens 
à T Nova - memórias do

Gil Eannes" realizadas em Vila praia de Âncora tendo como oradores

On Zen utilizado em serviços hospitalares e outros. lmagem publicada no
da marca.

médico do navio hospital e Mário Esteves filho Comandante Mário
hospital Gil Eanneb durante .12 anos.

facebook e instagram

os Pereira, antigo

capitão do navio

gerol@fu ndocoogileonnes.pt
de Outubrc de 2OOl . Ntrc 504 óóB 340
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Manteve-se a presença e atividade de divulgação do Gil Eannes
concretamente no twitter
www.facebook.com/naviooileannes

Nos acessos ao website www.fundacaoqileannes. pt foi registado em dois
mil e quinze g6 546 visitantes, os quais realizaram 1ST 21g visualizaÇões. o mês de agosto
com mais visualizações 21 g0g.

As páginas mais visualizadas foram ,,O 
navio,, com 19 096; ,,1

\z
^ I

redes sociais lnais

e facebook

categoria "têxteis" com mais visualizações S 227;,,Histórìa do Navìo,, com
072: "Visítas" com 6 650; ,, Notícias,, com 6 5.Í4; ,,O Museu,, com 4 g4g.

Espaços Museológicos

O percurso de visita foi retomado na normalidade do circuito exist
Centro de Mar, tendo sìdo colocadâs portas de vidro tunto à
frigorificas, paiol do vinho e cereais.

Com o apoio de voluntariado foi dado continuidade no
guraoas a grupos bem como, o registo e inventário de literatura do espólio

com 11 459 sendo a
000; "EvenÍos' com 7

antes das obras do

hall das máquinas

hamento de visitas

Fundação.

o, o atendimento e

noturna à.s capelas da no âmbito das.
serviços do Centro de Mar a visata de 850

gerol@f undocoogileonnes.pi

Também no período de abril e junho as visitas guiadas contara com apoio de dois
estagiários do 'í20 ano de escolaridade do curso turismo da escota de A coordenação
do trabalho destes estagiários foi canalizada para o agenoamento e das visitas
guradas a grupos, o acompanhamento dos visitantes em visita livre, bem
apoio adminÌstrativo.

Outros Eventos

A Capela do Gil Eannes integrou a visita
Celebraçóes Pascàis, tendo sido registado pelos

l
pessoas.
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A Fundação Gil Eannes associou_se às
proporcionando às pessoas que vìsitaram o navio
entradas.

comemorações do D

museu nesse dia,

F.,
,ì

I
do Turisnfo

de 50% nas

\..' | .-l'/

Mundial

redução

Também em parceria com a organização da 1a Caminhada das G em Viana a favor
da Fundação AMA, a Fundação Grl Eannes deu apoio com a oferta de gratuita aos 5
vencedores daquela Íniciatrva.

Durante 2015, três exposições temporárias sobre fotografia a bordo do Gil
Eannes, integrando o percurso de visita, como,,New Found Land,,de
"Memórias do Mar português,, de Ricardo Guerreiro; ,,25 anos do Clube
Mercante em revista".

Alto Mar" que contou com oradores como: Engo Santos Lima, tócnico
Comandante José Rocha, capitão da Marinha Mercante, Manuet Caravela.

Gestão administrativa e financeira

Ao longo do ano primou-se por uma gestão de forma organtzada
de contas correntes no controle de crédìtos e débitos; a execução de
fornecedores e recebimentos; o controlo do caixâ, tesourarra e conÌas
atividades necessárias para cumprimento das obrigações fiscais, como em
inventário, salários e outros de apoio à contabilidade.

Para além disto, ao longo do ano também foi feita a

Adminjstração, Fundadores e Conselho Fiscal que garanÌem a boa
Eannes.

Foi feito cohtratò cóm nova operadora de comunicações, para

de cusÌos.
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Luís Miguel Monteiro;

OÍiciais da Marinha

No âmbito das Jornadas Europeias ,,património Industrial e T ico" a Fundação Gil
Eannes participou durante os três dias do evento com visitas gujadas ao museu, sessões
de projeção do documentário ,,Gil 

Eannes,,, realìzaçáo de uma tertúlia "Experiencias em

da construção naval,

de máquinas.

em conta a gestão

, pagamentos a

; a execução das

de SAFTS, lVA,

das reuniões de

da Fundação Gil

.

servrço e redução

serol@tundocoosileonnes.pt

Uitna do |}astolo
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TJ,-,."7Foi feita a renovação anual da licença obrigatória de Operacor
Turismo de Portugal bem como, a licença obrigatória do Certificado de
Capitania do Porto de Viana do Castelo e ainda, foi provjdenciada a
alarmes, incêndio e extintores,

Foi assegurada a manutenção de todo o equipamento integrado
existente na Fundação, quer o pOS de loja, servidores, postos de
CCTV_vigilância.

Execução dos trabalhos necessários para manter em funcion
software da aplicação multimédia:

vitrina e etiquetagem;

Foi Íeito o acompanhamento aos trabalhadores que assegu
loja/bilheteira por forma a manter a qualidade do serviço junto do público;

Coordenação, acompanhamento, integração e formação dos
Lanheses quer da Escola Superior de Tecnologia e Gestão.

Ainda, foi feita a coordenação e orientação do trabalho de vol
assegurado o atendimento telefónico, presencial e correio eletrónico.

ilidade junto

do sistema

plataforma informática

lho,eosistemade

o atendimento da

quer da escola de

entre outras

bem como,

gerol@Íundocoogileonnes.pt

do

o software de gestão,

Gestão e organizaçáo da loja executando o controlo de stod<s. de produto em

Coordenação das visitas livres e organização das marcacões de guiadas a grupos
e ainda, gerir os recursos humanos para a realìzaçào das visitas de grupo.

Coordenação e organìzação dos eventos realizados como a plan das atividades de
foro logístico necessária à sua realização, seleção de informação para a ização dos suportes
gráficos e acompanhamento do trabalho de designer na reâttzaÇão dos
tarefas inerentes ao desenvolvimento dos mesmos.
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Manutenção

Os trabalhos de reabilitação/restauro durante o ano de 20í 5

Restauro do quadro elétrìco principal e alguns equi
máquinas (lado BB);

Restauro do espaço padaria;

Adaptação do camarote (lado BB) no convés superior
trabalhadores;

Restauro das rodas do leme de emergência;

Restauro das escadas (lado BB), entrada para o convés;
Em outubro deu-se início à reabilitação dos espaços
enfermarias SO e dos Oficiais.

do Instituto PolÍtécnico de Viana do Castelo, o qual assegura a vigi
noite através da visualização das câmaras de vigilância.

As despesas com pessoal representaram

encargos sociais e os quarenta e sete mil seiscentos

com 129 394,50 euros.

Segurança

Durante este ano de 2015 o sistema de alarmes manteve_se rgado aos Bombeiros
Municipais e o sistema de CCTV por via remota, manteve_se ligado aos de Acção Social

e cinquenta e nove

A loja de.recordaçóes, na venda de produtos como livros,
náutico e de escritório gerou uma. receita de 1 gS3,45 euros.

diária no período da

65 500,77 euros, i indo os respetivos

contribuíram

vestuário, material

i

gerol@Íundocoogileonnes.pi
de o!tubó dê 200t . NlPc 504 6ó8 3,tO
l

Em 2015 foram despendidos com obras de reconversão e ma 93 1 07, 12 euros.
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Registo do Visitante

No Livro de Visitas

".Valeu mesmo muito a pena a reparação deste Navio, ficou mujto tfilhos como 
.o 

povo potÍuguês era corajoso e fantástico. ObrÌgado a
nos proporcionaram estes momenÍos,,. (anónimo, marco 2O1s)

'A visita foi fantástica. Continuem com o bom trabalho e espero que areconstruir o resto do navio. Vale a pena apostur naqiin lue é tão nosso.

"Quer por motìvos de valorìzação do património historico e nacrcnal, quer
7 .uy1 nyra.Ooder assistir á preservação do navio nospilat Gìl Eannes e

E mostrar aos nossos
os que pafticiparam e

verbas cheguem para
(Joana, 2015)

nari6, qil€ Ètn ïen1püs
das FÊsçãs" das

gerol@fundocoogileonnes.pi

defeito profissionat,

histórìa. Um bem-haja a todos os tripulanbs que dele fizeÀm pane, e Catarina, março 2015)

''navegar" na sua

o No Tripadvisor on /rne

"ïrery inÍer*sfting,,
@ *vaü*ü er.ì ?1 *Ê ldãiü $s 3&tt

tye lrrsiï NlìÊ s:ti,r ê$d u€ rÊãllï eni*y iÌ, V€ry inlerestinü. Fün :fl
tne Sifer€r,Ì Êgüiírflenils and fô*rns...

'?{*r,to Èl*spíttrJJ"
&&S&& Avãriüu êrï 1 5 d* $eiËm*rú *â ?sl g

E ftnlìasticË pader visjtãí Ëlgô que fã: pãrte da nçs$a lÌistória_ Ël
tGi uJÌl navig hospilai. IoÊta_nês É faz-nrs fevivÕr ú pasgadÕ das
fiãr€9t

de Oúlbro de 2001 . Nlrc 504 óó8 3,iO
I
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1Ë gfãnd nünl, p is ps r dc$ mlssions l't$ffi.ãR jlãi{es. c'€st Lâ úlús giãÌde panrÊ est
rehãlrifi:iÊË Êt lÕLïì 5B visit€, le$ cãbinËs. lã t{ÌÍsiílÊ lÊ6 saÍlËs aux sülns" lã
fiãflÌlÍ}Ërì€. eï{. ll e9i ürnìrnãüe qrÌÊ ae soli p€u cçnruu, nü É
iÌã$ar{i_

l**ìilËs d€:stÌg pãÍ

visjtÕn €tÌ] agü51È de 2815

"'licie a Ëena r,:xifnr, 3"5cÇ'gax.
S@SS A?ãiÌÕu e*l :ü dê Ouiüilr.B Ce ?*i5 # ïã ltspÕlilìr* môr*l

Âdfrei â ïisila" F*i suçrÊendËnie! SÊ tiçËrem ism,ro vÊ,a;ìl ü trsp*r1âgf tìl sohlrc ã
nislór,â dÕ nãïiÕ. Dèvenìos *fgl]lnaf-nÕs dã su* hislúÍia e **s pcr !á pa$sãËtï. A
riãÌla d€ãvefidâ ilÌ$iìo s*bre ãs {ol-ÍdiçÕês dã lrfpulâçãÕ e
Fãfie dü h*spitêi é lr*3lanle lnr.ëràssãniÕ VãiÊ ã ÊeFãl

Vis.itú{ Êrïl * luhpt de :*1í

Viana do Castelo, 27 de Abril de 2016

vlãiãr ìì{r lÈrnpÕ. ,q

O Conselho Admin istração
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