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Navio Hospital
Gil Eannes

Memória Viva da Assistência
à Pesca do Bacalhau

Instituída em 1998, a Fundação Gil Eannes tem como missão 
transformar o emblemático Navio Hospital num pólo de atra-
ção da cidade de Viana do Castelo, tendo sempre presente a 
transmissão de valores e conhecimentos das artes marítimas, 
sobretudo da representatividade do Gil Eannes que outrora 
desempenhou no apoio à frota bacalhoeira, aos mais diversos 
públicos que visitam este Navio Museu.

Para tal efeito, este documento tem como objetivo dar co-
nhecimento da existência e do atual funcionamento do Navio 
Hospital como espaço museológico, bem como apresentar 
um conjunto de atividades a serem desenvolvidas junto das 
escolas, visando proporcionar uma visita mais qualificada aos 
alunos e professores.

Assim, passamos a expor o Plano de Atividades Educativas 
que se divide em atividades e programas pedagógicos a se-
rem implementados em 2016.
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AtividAde Pré escolAr*

Público: Ensino Pré-Escolar

Duração: 30 min

Custo: 1,00 € por pessoa

Descrição

Este programa consiste numa visita acompanhada por um guia a 
alguns espaços do Navio:

- Casa de Navegação;
- Casa do Leme;
- Camarotes dos Oficiais;
- Cozinha;
- Casa das Máquinas (parte superior);
- Sala de Tratamentos;
- Consultório Médico e Gabinete de Radiologia;
- Sala de Exposições Temporárias;
- Convés Exterior;
- Capela.

*Esta atividade requer o acompanhamento de 1 adulto para cada
2 crianças.

AtividAdes
PedAGÓGicAs

*Devido a faixa etária deste público o percurso de visita ao Navio tem 

a duração de 30 min.
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AtividAde  ( 1 )
Visita Museológica

Público: todos os públicos, exceto pré-escolar

Duração: 1H30

Custo: 2,00 € por pessoa

Descrição
Esta atividade consiste numa breve introdução histórica na 
Sala José Hermano Saraiva e, em seguida inicia-se a visita 
guiada ao do Navio, onde os alunos podem “navegar” e co-
nhecer as funcionalidades dos espaços de uma embarcação 
como a casa de navegação, casa do leme, camarotes dos ofi-
ciais, barbearia, cozinha, padaria, casa das máquinas, diversos 
camarotes e capela. Na sua função hospitalar são visitados 
espaços como consultório médico, sala de tratamentos, gabi-
netes de radiologia e diversas áreas do bloco operatório. De 
forma lúdica, os visitantes podem também utilizar o Simulador 
de Navegação, o qual tem como objetivo simular virtualmente 
a entrada e saída do Navio Gil Eannes no porto de Viana do 
Castelo (5 min = 1€).

AtividAdes
PedAGÓGicAs
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AtividAde  ( 2 )
Simulador de Navegação*

Público: 3º Ciclo, Ensino Secundário e Profissional

Limite: máximo 10 alunos

Duração: 1H00

Custo: 3,00 € por pessoa

Descrição
Esta atividade caracteriza-se pela experiência do Simulador 
Visual de Navegação que, sob orientação de um Formador, o 
aluno terá a oportunidade de adquirir alguns conhecimentos de 
navegação.

*Esta atividade realiza-se acompanhada por um formador, logo depende 
da disponibilidade do mesmo.

AtividAdes
PedAGÓGicAs
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AtividAde ( 3 )
Visualização de Documentário

Público: 2º, 3º Ciclos e Ensino Secundário

Duração: 52 min (documentário 1)

Duração: 30 min (documentário 2)

Custo: Esta atividade é opcional não acrescentando custo 
apenas tempo. No entanto, deve estar sempre associada a 
outra atividade ou programa.

Descrição
Realizada na Sala José Hermano Saraiva do Navio, esta ativi-
dade constitui-se pela visualização de um dos documentários 
abaixo selecionado:

Documentário 1 “Gil Eannes”: Realizado por Francisco Manso, 
relata a história do Navio como hospital no apoio à frota baca-
lhoeira nos mares da Terra Nova, através de testemunhos de 
comandantes, médicos e tripulantes.

Documentário 2 “É melhor tarde do que nunca”: Documentá-
rio de José Hermano Saraiva que relata as últimas atividades do 
Navio e a sensibilização para o seu resgate ao sucateiro.

AtividAdes
PedAGÓGicAs
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ProGrAmA ( A )
Visita museológica com 
Atividade no Centro de Mar*

Público: Apenas Ensino Pré-escolar

Duração: 1H00

Custo: 1,50 € por pessoa

Descrição
Este programa consiste numa visita a alguns espaços 
do Navio:

- Casa de Navegação;
- Casa do Leme;
- Camarotes dos Oficiais;
- Cozinha;
- Casa das Máquinas (parte superior);
- Sala de Tratamentos;
- Consultório Médico e Gabinete de Radiologia;
- Sala de Exposições Temporárias;
- Convés Exterior;
- Capela.

E também, numa visita ao Centro de 
Mar, onde os alunos assistem a uma 
representação teatral com fantoches 
intitulada “A Aventura do Delfim” e, 
no final da história, produzem uma 
expressão plástica de animais mari-
nhos através de materiais reutilizá-
veis. Esta última, baseia-se em dar 
conhecimento ao aluno da diversi-
dade biológica na orla costeira e da 
problemática dos resíduos no mar.

*Esta atividade requer o acompanhamen-
to de 1 adulto para cada 2 crianças.

ProGrAmAs
PedAGÓGicos

*Devido a faixa etária deste público o 
percurso de visita ao Navio tem a dura-
ção de 30 min.
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ProGrAmAs
PedAGÓGicos

ProGrAmA ( B )
Visita museológica
com Visita e Atividade
no Centro de Mar*

Público: 1º, 2º, 3º Ciclo e Ensino Secundário;

Duração: 3H00

Custo: 3,00 € por pessoa

Descrição
Este programa consiste na conjugação de dois espaços, tendo 
como início a visita guiada no Navio Gil Eannes, em seguida, 
a visita guiada às exposições no Centro de Mar e finaliza com 
uma atividade prática de exploração dos temas da exposição.

*O programa inclui: o fornecimento de 1 esferográfica e 1 pulseira silicone 
do Navio Gil Eannes para cada aluno.
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ProGrAmAs
PedAGÓGicos

ProGrAmA  ( c )
Visita museológica com
Visita ao Centro de Mar
e Atividade no CMIA*

Público: 1º, 2º, 3º Ciclo e Ensino Secundário

Duração: 3H30

Custo: 3,50 € por pessoa

Descrição
Este programa inicia-se com a visita museológica aos espaços do 
Navio Gil Eannes, em seguida, faz-se a visita guiada ao Centro de 
Mar e, finaliza-se o programa no CMIA com uma das atividades 
da tabela abaixo, selecionada de acordo com o público-alvo.

Público Nome da Atividade Descrição

1º e 2º Ciclo “Meteste o pé na poça”

Consiste em dar conhecimento ao aluno da 
diversidade biológica de uma praia rochosa e da sua 
distribuição pelos andares do litoral, reconhecendo a 
sua importância e as suas maiores ameaças.

3º Ciclo e Ensino 
Secundário

“Na ‘pele’ de um caranguejo”

Constitui-se em permitir ao aluno conhecer a 
diversidade biológica e as relações entre os fatores 
bióticos e abióticos do ecossistema de uma praia 
rochosa, bem como, a importância do litoral, suas 
ameaças e necessidades de preservação.

*O programa inclui: o fornecimento de 1 esferográfica e 1 pulseira silicone do Navio Gil Eannes para cada aluno.
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ProGrAmAs
PedAGÓGicos

ProGrAmA ( d )
Visita museológica com 
Atividade Saída de Campo*
– Praia Rochosa CMIA

Público: 1º, 2º, 3º Ciclo e Ensino Secundário

Duração: 3H30

Custo: 3,50 € por pessoa

Descrição
Este programa inicia-se com a visita museológica aos espaços do 
Navio Gil Eannes e prossegue com a atividade Saída de Campo 
“Monitorização de uma Praia Rochosa”, executada pelo CMIA. 
Esta atividade realiza-se com a ajuda de guias de campo, em que 
os alunos irão monitorizar a zona-entre-marés na Praia Norte, 
bem como irão observar e identificar os seres vivos presentes e 
os sinais de poluição e de ameaças a este ecossistema.

*Este programa realiza-se consoante as condições meteorológicas.

*O programa inclui: o fornecimento de 1 pulseira silicone do Navio Gil 
Eannes para cada aluno.
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ProGrAmAs
PedAGÓGicos

ProGrAmA ( e )
Visita museológica
e Atividade com o Simulador 
Virtual de Navegação*

Público: 3º Ciclo, Ensino Secundário e Profissional

Limite: máximo 10 alunos

Duração: 2H30

Custo: 5,00 € por pessoa

Descrição
Este programa constitui-se pela visita museológica aos espaços 
do Navio e pela experiência do Simulador Visual de Navegação 
que, sob orientação de um Formador, o aluno terá a oportunida-
de de adquirir alguns conhecimentos de navegação.

*A atividade do Simulador de Navegação realiza-se acompanhada por um 

formador, logo depende da disponibilidade do mesmo.
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ProGrAmAs
PedAGÓGicos

ProGrAmA ( F )
Visita museológica com 
Passeio de barco*

Público: 1º, 2º, 3º Ciclo e Ensino Secundário

Duração: 2H30

Custo: 4,50 € por pessoa

Descrição
Este programa inicia-se com a visita guiada aos espaços mu-
seológicos do Navio, de seguida, os alunos dirigem-se à Praça 
da Liberdade onde está situado o pontão de acostagem da 
embarcação para a realização de um passeio com visita ao 
Porto Comercial, aos Estaleiros Navais, Porto de Pesca e Anti-
ga Doca Comercial.

*O Passeio de barco fica dependente das condições meteorológicas.
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ProGrAmAs
PedAGÓGicos

ProGrAmA ( G )
Visita museológica com
Passeio de barco e Atividade no CMIA*
Público: 1º, 2º, 3º Ciclo e Ensino Secundário

Duração: 3H30

Custo: 5,50 € por pessoa

Descrição
Este programa inicia-se com a visita guiada aos espaços museológicos do Navio, de seguida, 
os alunos dirigem-se à Praça da Liberdade onde está situado o pontão de acostagem da em-
barcação para a realização de um passeio com visita ao Porto Comercial, aos Estaleiros Navais, 
Porto de Pesca e Antiga Doca Comercial. Findo o passeio, os alunos seguirão com destino ao 
CMIA utilizando seu próprio transporte.

Público Nome da Atividade Descrição

1º e 2º Ciclo “Meteste o pé na poça”

Consiste em dar conhecimento ao aluno da 
diversidade biológica de uma praia rochosa e da sua 
distribuição pelos andares do litoral, reconhecendo a 
sua importância e as suas maiores ameaças.

3º Ciclo e Ensino 
Secundário

“Na ‘pele’ de um caranguejo”

Constitui-se em permitir ao aluno conhecer a 
diversidade biológica e as relações entre os fatores 
bióticos e abióticos do ecossistema de uma praia 
rochosa, bem como, a importância do litoral, suas 
ameaças e necessidades de preservação.

*O programa inclui: o fornecimento de 1 pulseira silicone do Navio Gil Eannes para cada aluno.

*O passeio de barco fica dependente das condições meteorológicas.



18

ProGrAmA ( esPeciAl 1 )
“Um dia a Bordo do Gil Eannes”
Visita Museológica com 
Atividade de Ateliê*

Público: 2º Ciclo

Duração: 3H30

Custo: 5,00 € por pessoa

Descrição
Este programa inicia-se com a visita guiada aos espaços do Navio 
e conclui-se com uma das atividades de ateliê abaixo apresen-
tadas. Podendo o almoço ser realizado a bordo do Navio (para o 
efeito, deve ser solicitado aquando da marcação deste programa).

Atividades de Ateliê
- Atividade: “Desenho à memória”: desenvolve-se na “Sala de 
Ateliê” e tem como objetivo o aluno desenhar algo que recor-
de ter visualizado durante a visita museológica;
- Atividade: “Desenho à vista”: caracteriza-se pelo desenho de 
elementos, ou paisagem que o aluno possa visualizar e reali-
zar no espaço exterior do Navio.

*A atividade “Desenho à vista” realiza-se consoante as condições me-
teorológicas.

*O programa inclui: 1 pulseira silicone do Navio Gil Eannes para cada aluno.

ProGrAmAs
PedAGÓGicos
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ProGrAmA ( esPeciAl 2 )
“Um dia a Bordo do Gil Eannes”
Visita Museológica com
Atividade de Ateliê e Almoço
no Centro Académico IPVC*

Público: 2º Ciclo

Duração: 3H30

Custo: 7,35 €**

Descrição
Este programa inicia-se pela manhã com a visita guiada aos espaços do Navio. 
Após a visita, realiza-se uma pausa para almoço na cantina do Centro Acadé-
mico. Esta atividade termina com a escolha de uma das atividades de ateliê 
abaixo indicadas;

Atividades de Ateliê
- Atividade: “Desenho à memória”: desenvolve-se na “Sala de Ateliê” e tem 
como objetivo o aluno desenhar algo que recorde ter visualizado durante a 
visita museológica;
- Atividade: “Desenho à vista”: caracteriza-se pelo desenho de elementos, ou 
paisagem que o aluno possa visualizar e realizar no espaço exterior do Navio.

*A atividade “Desenho à vista” realiza-se consoante as condições meteorológicas.

*O programa inclui: 1 pulseira silicone do Navio Gil Eannes para cada aluno.

ProGrAmAs
PedAGÓGicos

** Este valor inclui o custo de 2,35 € por pessoa, 
referente ao almoço a ser pago pelo aluno/professor 
diretamente na cantina do Centro Académico IPVC.



resUmo dAs AtividAdes
e ProGrAmAs PedAGÓGicos

Nome Público Descrição Duração Custo

Atividade 
Pré-Escolar

Ensino Pré-escolar ½ Visita museológica 30 min 1,00 € pax

Atividade 1
Todos exceto
o pré-escolar

Visita museológica 1H30 2,00 € pax

Atividade 2
3º Ciclo, Ensino 
Secundário e 
Profissional

Atividade Simulador Virtual 
de Navegação

1H00 3,00 € pax

Atividade 3
2º, 3º Ciclos e
Ensino Secundário

Visualização de 
documentário

30 min
52 min

Opcional, 
sem custo

Programa A Ensino Pré-escolar
½ Visita museológica com 
atividade no Centro de Mar

1H00 1,50 € pax

Programa B
1º, 2º, 3º Ciclos e 
Ensino Secundário

Visita museológica com visita 
e atividade no Centro de Mar

3H00 3,00 € pax

Programa C
1º, 2º, 3º Ciclos e 
Ensino Secundário

Visita museológica com visita 
ao Centro de Mar e atividade 
no CMIA

3H30 3,50 € pax
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Programa D
1º, 2º, 3º Ciclos e 
Ensino Secundário

Visita museológica com 
atividade CMIA saída de 
campo

3H30 3,50 € pax

Programa E
3º Ciclo, Ensino 
Secundário e 
Profissional

Visita museológica e 
atividade Simulador de 
Navegação

2H30 5,00 € pax

Programa F
1º, 2º, 3º Ciclos e 
Ensino Secundário

Visita museológica com 
passeio de barco

2H30 4,50 € pax

Programa G
1º, 2º, 3º Ciclos e 
Ensino Secundário

Visita museológica com 
passeio de barco e atividade 
no CMIA

3H30 5,50 € pax

Programa 
Especial 1

2º Ciclo
Visita museológica com 
atividade de ateliê

3H30 5,00 € pax

Programa 
Especial 2

2º Ciclo

Visita museológica com 
atividade de ateliê e almoço 
na cantina do Centro 
Académico IPVC

3H30 7,35 € pax
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NormAs
dA visitA

•	 Os grupos são constituídos no mínimo por 10 pessoas e no máximo 25;
•	 Atrasos até 30 min pode implicar na redução do tempo de visita ou até 

anulação da mesma;
•	 O percurso de deslocação entre o Navio, o CMIA e o passeio de barco 

é realizado pelo transporte próprio de cada entidade;
•	 De acordo com o regulamento e legislação em vigor, o número obri-

gatório de acompanhantes em visita de estudo por grupo fica isento 
de pagamento;

•	 Os programas que incluem atividades no Centro de Mar e no CMIA, à 
segunda-feira só se realizam no período da tarde (das 14h30 às 17h00);

•	 A Atividade/Programa Pré-Escolar requer o acompanhamento de um 
adulto para cada duas crianças. Assim, para cada grupo de 10 alunos 
um acompanhante será isento de pagamento;

•	 A Atividade/Programa que contém o Simulador Virtual de Navegação 
fica dependente da disponibilidade de um formador;

•	 A Atividade 3 apenas é realizada em conjunto com outra atividade ou 
programa;

•	 Todos os programas que incluem o passeio de barco estão depen-
dentes das condições meteorológicas;

•	 O Programa D, que inclui Saída de Campo CMIA, realiza-se consoante 
as condições meteorológicas;

•	 A atividade “desenho à vista” do programa de Ateliê, fica dependente 
das condições meteorológicas.
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mArcAÇÕes
de visitAs

CoNtACtoS

Navio Gil Eannes - Doca Comercial
4900-321 Viana do Castelo

telef. 258 809 710 / 914 534 707
visitas@fundacaogileannes.pt
navio@fundacaogileannes.pt
www.fundacaogileannes.pt

REGISto

Fundação Gil Eannes
Navio Gil Eannes
RNAAT nº317/2011
Viana do Castelo

twitter.com/NavioGilEannes

www.facebook.com/naviogileannes

GPS 41º41’24,53’’N   8º49’48,58”W

PASSoS PARA MARCAÇÃo DE VISItAS

1. Aceder ao website da Fundação: http://www.fundacaogileannes.pt;

2. Clicar em “VISITAS” e depois “VISITA PARA GRUPOS”;

3. Aceder a “Ficha de inscrição”;

4. Após o preenchimento da ficha de inscrição clicar em “Enviar Pedido”.




