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Relartório de Atividades do ano 20181

O ano de 2O1B manteve-se um ano de crescimento Íelativanênte ao número de visitantes,

tendo sido íegistado 91 mil visitantes mais seis mil visìtantes do que no ano lransato.

No dia 31 de janeiro, a Fundação Gil Eannes comemorou o 20o aniversário do regresso

do navio hospital Gil Eannes a viana do castelo proporcionando visitas gratuitas a 270

pessoas que passaram a llordo nesse d a. o evento comemorativo deste aniversário constou da

apresentação do livro "os navios da Pesr:a à Linha" de Jean Pierre,qndrìeux e na abertura dê três

exposições: st. Jonh's - Regaço de Navios e Pescadores; Navics construÍdos em viana do

castelo para a pesca do bacalhau; Uma viagem no tempo - navioli, equipamentos, instrumentos

e Dalamenta.

No âmbito das Feiras de Turismo, sendo convidada a inte(lrar o "stand" do Município de

viana do castelo, a Fund€rção Gil Eanne's participou pelo segundo ano consecutivo do "190 Salón

tnternacional de Turismo (ìastronómico '- Xantar", realizada em Ourense, de 31 de janeiro a 4 de

fevereiro. Nesta edìção, Portugaì foi o país convidado da Feira, peìo que os stands dos

Municípios da região Norte estiveram associados a entidade de Turismo do Porto e Norte de

portugal. o stand estava l)astante próxirno do TOPAS e da área d,) Turìsmo do Porto e Norte de

Portugal. Antes da Feira, foi envÌada !,ia email uma carta convile para oerca 150 escolas da

Galiza comunicando nossia participação no evento. Durante a Foira a dÌ'úulgação foi realizada

desde o orimeiro dia, cotÌì material promocional e com o objetivo de mdhor divuìgar o Navio

Museu e as suas atividades aos potenciais parceiros e ao público em geral. os stands das

,,Deputaciones/Provincias'" e do Turisrno da Galiza foram idêntificados e foram obtìdos os

contactos. Também a promoção foi refurçada junto do público nercional, oom a promoção junto

dos Municípios de Barcelos, Esposende e Aveiro, sendo este último pela primeira vez.

Também participou pela segunda vez da Bolsa de Turismo de Lisbo,a, na FIL, sendo a 304

edição realizada de 28 do fevereiro a 4 de março. Mais uma vez ü Fundar;ão Gil Eannes esteve

presente no stand de Viana do casteìo o teve como objetivo da suil particip,ação dar a conhecer o

Navio Museu e divulgar sieus serviços, tornando-o mais atrativo a nÍvel nacional e inteÍnacional.

Nos três primeiros dias (ja Feira, que são dedicados ao público proflssional, verificou-se uma

maior procura por Ìnformações sobre r)s serviços do Gil Eannes; direcionados aos operadores
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turísticos. Assìm, foi possível estabeìecer contâtos com empresá'ios locais dâs regiões Norte,

Centro e Lisboa e internacionais do (lanadá, Brasil, Ëspanhzr, Franç;a, Chile, bem como

representantes de alguns Municipios. I'lo stand foi também rcalizada uma reunião com o

operador turístìco Sapo Voucher, que foi agendada previamento, devidc ao envio por email

dìvulgando a presença da Fundaçâo na B fL.

Como resultado, foram estabelercidos 45 contâtos com operadores, alojamentos e

municípÌos, contabilizando ir entrega de 35 packs de ofertas. Ent relação o público em geral,

foram distribuídos cerca de i2500 desdobráveis através do stand de Viana, MÌnho In e do Turismo

do Porto e Norte, pelo que f,cÌ possível observar que desse público, grande pade dos visitantes já

conhecia o Navio Museu e outros mostraram-se bastante curiosos e interes;sados em receber um

desdobrável. Após a Feira, 1'oi realizada uma promoção via email com o envÌo da brochura Trade

aos contactos estabelecìdor;, pelo que resultou na visita ao Navio por paÍe de três operadores

turístìcos, resultando na parr:eria com a Agência de Viagens Interpess.

Ainda no âmbito das Feiras, no tnês de junho, a Fundaçiio Gil E:annes participou pela

primeira vez na Feira Internacional do Artesanato, na FIL em Lisbr:a, na tiìrde de sábado do dÌa

23106, com venda de produtos de loja, tendo sido levados 5 títulos de livros das edições da

Fundação, saces de pano, gravatas, lenços, porta-chaves e coleções de postais; e também, com

a divulgação do Navio através da do dt;sdobrável promocionaì. Oomo rr:suìtado dos produtos

levados, realizou-se a vend:r de um livro.

No mês de julho, a Fundação perrticipou mais uma vez na Feira do Livro de Viana do

Castelo. Com stand próprio, promoveu a venda de lÌvros da linlra editorial próprìa, de outros

editores e museus, sobre a temátÌca marítima, bem como a venda de produtos de loja e a

promoção do Navio através do desdobrável de divulgação geral. \/erifÌcou-se que a participação

deste ano foi mais positiva erm números de vendas, dando um total de 33 livros e produtos a mais

em compâração com o ano anterìor.

No que se refere aos serviços direcionados aos grupos de escolas, realizou-se a

divulgação do Plano Educallivo no início rlo ano letlvo 201812019 <;om envio de circular via email

junto das escolas da regÌão Norte, Centro e Lisboa e também para as escolas que já tinham

visitado o Navio nos último{; quatro anos. contidas na nossa base de dadcs. Também foi feita a
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Em relação aos programas direcionadas aos parceiros do tursmo, no início do ano foi feita

a divulgação com envio de circular via enìail junto dos operadores turísticos, hotéis e alojamentos

da região Norte, Centro e Lisboa, bem como aos contatos obtidos nals feiras de turismo.

Colaboração com a Escola Superior de Educação na coordellação e acompanhamento de

alunos estagiários no acompanhamento de visitas de grupo.

Coordenação das visitas livres e organização de visitas guiaclas a grupos.
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O ano de 2018 encerrou com 90 835 visitantes, tendo sido o melnor ano desde que o
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outros grupos de interesse que foram i$entos de pagamento, benq como os participantes nos
eventos que aconteceram no nâvio.

As visitas guiadas a grupos com pagamento refletiram io 400 pessoas e aos grupos com
isenção refletiram 534 pe$soas, contabiliz:ando assim um total de 10 934 visitantes em grupos de
escolas, grupos turísticos, outras instituiÇões e particulares.

Visítantes 20í8 - por tipologia

r Inlividual

r Famílìas
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Visitas em Gìrupo 20í8 - por tipologi€r
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'Total real do número de vìsitantes em grupos pagos e isentos

Os visitantes estrangeiros alcançaram 27 464 dos quais os ()spanhóis continuam a liderar

com 14 041 visitantes, enì seguida 5 513 franceses,2442 brastteiros, I 534 ingleses, 1371

alemães, 233 americanos er 2 330 visitantes de outras nacionalidades. '\ì e.'lI 4-/-
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Divulgação

Em 2018 deu-se oontinuidade à divulgação do navio junto dos órglãos de comunicação

social quer a nível regional, nacional e internacional sempre que se j(istificou.

Foram filmadas a bordo do Gil Eannes algumas das cenasi do filme "Tiro e Queda" do

realizador Ramón de Los Siantos.

Manteve-se a presença e atividade de divulgação do Navio iVluseu Gil Eannês nas redes

sociais mais concretarn,ente no twitter https://twitter.com/NarvioGilE.tnnes e facebook

www.facebook.com/navioqileannes

Em 20í8, o perfil do navio museu no Twitter teve um aumentc, de 21 seguidores,

passando de 178 para 199. Também no valor médio anual, as pul)licaçõe$ obtiveram 3.8 K de

impressões, 4.7Vo de taxa de participação, 32 cliques no link, 1 retwe,et e 50 Íavoritos.

74041I
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I
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Visitantes por Nacionalidades 2018
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No que se refere à página do navio no Facebook houve um aumento de I g7s seguidores,

ou seja, de 4 '126 passou para 6 001.

o número médío de alcance d.ìs publicações feitas foi de cerca de 1g00 pessoas

alcançadas, cerca de 130 reações, sendo o "gosto" e "adoro" as pril.Ìcipais reações identificaoas,

4 comentários e '1 1 partilhas por publicação.

Também foi criado no dia 21 de janeiro de 2018 o Grupo de Amigos rJo Navio Hospital Gil

Eannes no Facebook, tendo 2 187 membros no presente momento.

Os acessos ao website wvw.fundacaogileannes.pt foi estatisiticamente registado em dois

mil e dezoito 67 415 visitantes, os quais efetuaram 193 353 visualizerções, tendo o mês de março

obtido mais visualizacões 3tl 817.

A Fundação partioipou no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, com o tema
"Património de Geração para Geração", proporcionando assim divtrlgação a nível europeu oas

exposições e visitas ao Navio Museu.

Também participou no Dia Mundial do Turismo, com o tema ,,O Turismo e a

Transformação Digital", perrnitindo a visita ao navio com redução de s0% no preço do bilhete e o
destàque para os recursos digitais utilizados que os visitantes podem utilizar.

Eventos

A Capêla do Gil Eatìnes integrou a visita noturna às capelas da cidade, no âmbito oas

Celebrações Pascais.

Foi realizada uma palestra sobre "A construçâo Naval no Estilleiro de Haans e

Oerlemans" no auditório do (3entro de Mar.

Várias reuniões forarn fêitas na sala "José Hermano Saraiva" como: r€lunião de inverno oa

APo - Associação Portuguesa de oto-neurologia; cimeira do lpvc; reunião da Guarda Nacional

Republicana; reunião de trabalho da clM; apresentação do cartaz "llavemos; de ir a Viana" pera

Federação Académica do IPVC; evento "Act 4 SDGS" organização da associação juvenil

l"
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ATHENA; rcalização de se:ssão pública de apresentação e discussiio do Conselho Municipal de

Juventude de Vìana do Castelo uma organização do Município.

Destacam-se as exposições temporárias patentes nos espaços do navio museu como: no

âmbito das Celebrações Pascal, foi rcalizada uma exposÌção com o tema "Via Sacra, Via Crucis,

Via Dolorosa também passou por aqui"; exposìção no âmbito (le projelÌo de Mestrado em

Enfermagem de Reabilitação, com o tema "Enfermagem de Reabilitação na F,revenÇão de Lesões

Músculo-esqueléticas: O OIhar da Criança"; exposição "A Barra e c porto de Viana do Castelo,'

organização da APDL.

Apresentação da coleçião "A Pesca do Bacalhau - história, g(lntes e i,ìavios,,, escrita pelo

Capitão João David Marques, tendo sido editado em julho o TOMO | "A Históriâ e as Gentes', e

em novembro o TOMO ll "Os lugres da pesca à linha".

Aprêsentação do livro "t\lavios da Pesca à Linha" de Jean Pierre Andrieux no Museu Marítimo

de Esposende, na Escola Náutica em Lisboa e no Hotel Moliceiro em Aveiro.

A exposição "Heróis que o Tempo não Apaga" esteve em itinerância pebs Agrupamentos de

Escolas do Concelho ou seja, Santa Maria Maior, Monserrate, Abelheira, Monte da Ola,

Barroselas, Lanheses. No dia da abertura da exposição nas sedes dos agrupamentos houve uma

sessão com projeção do l'ilme "Nos Mares da Memória" e uma palestra com a intervenção do

capitão valdemar Aveiro, ,co voluntário da Fundação professor Amadeu Gavinho costa e o

Comandante João Lomba da Costa.
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Gestão administrativa e firnanceira

Ao longo do ano prinrou-se por uma gestão de forma organizada tendo em conta:

a gestão de contas correntes no controle de créditos () débitos;

a execução de faturação, pagamentos a fornecedores e recebimentos;

o controlo dcr caixa, tesouraria e contas bancárias (cottciliação bancária);

a execução das atividades necessárias para cumprintento das obrigações fiscais,

como emis$ão de SAFT, lVA, inventário, salários e outros de apoio à
contabilidade,

arquivo de documentos relativos à atividade contabilística;

controlo e registo da correspondência expedida e recerbida;

controlo diário de visitantes e receitas, com o envir) desta informação para os

membros do Conselho Diretivo

No âmbito da contratação pública procedeu-se à preparíìção dos documentos para

abertura de vários procedimentos e lançamento dos mesmos em plataforma cle compras públicas.

Para além disto, ao longo do ano também foi feita a preparaç;ão das reuniões de Direção,

Fundadores e Conselho Fisoal que garantem a boa gestão da Fundar;ão Gil E:annes.

Foi feita a renovação anual da licença obrigatória de Operador Marítinno-Turístico junto do

Turismo de Portugal.

Foi assegurada a nìanutenção de todo o equipamento integrado na pliataforma informática

existente na Fundaçâo, quer o POS de loja, servidores, postos de tral)alho, e o sistema de CCTV.

Execução dos traballlos necessárÌos para manter em funcionilmento o software de gestão

e faturação.

Gestão e organização da loja executando o controlo de stocl(s, reposição de produto

vitrina e etiquetagem. Acornpanhamento aos trabalhadores que aÍiseguram o atendimento rA
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loja/bilheteira por forma a rÍìanter a qualidade do serviço junto do público; tarnbém foi assegurado

o atendimento ielefónico, presencial e correio eletrónico.

Manutenção e segurança

Os trabalhos de reabilitação/restauro durante o ano de 2018 oonsistiram em:

Reabilitação dos três camarotes dos enfermeir()s;

Reabilitação do Gabinete do Enfermeiro de Vela;

ReaÌ?ilitação da enfermaria geral com o altãr;

Reabilitação do espaço das restantes enfermarias gerais, com a sua

rêconversão para espaços expositivos;

Realrilitação do corredores de acesso às enfennarias;

Reallilitação da casa das máquinas frigorificas do porão no 2;

Manutenção do espaço, a ré, anexo à capela, incluindo as bordas falsas, os

cabeços de amarração, o aparelho de carga e a estrutura de suporte do

toldo.

Durante este ano de 2018 o sistema de alarmes mante\fe-se ligado aos Bombeiros

Municipais e o sistema de CCTV por via remota, manteve-se ligado aos Senriços de Ação Social

do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, o qual assegura a v(yilância diária no período da

noite.

Procedeu-se à revisiio anual do sistema de alarmes, incêndio e extintores do navio.

Foram substituídos vários cabos da amarração do navio e deíensas, e,sta tarefa foi dirigida

tecnicamente pelo sr. CarbÍi Silva e contou com a preciosa colabora(ìão dos estaleiros West Sea,

Lda, com o fornecimento de mão de obra e de material.

Viana do Castelo, 30 de Março de 2019 OlConselho Diretivo
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