
:-ai

ANEXO | - Notas de lm
e

't'

,t. .ì

l-:,. i:Ì i

Navio Gil Eannes . Doca Comercial . 4900-321 Viana do . Tel. +351 258 809 7,|0 . Tlm. 914 534707 . www.fundaoogileannes.pt . e-mail: geÍal@fundacaogileannes.pt

Frnd@ publb de direito givado, FP . NIPC 504 668 3,10 ' Ètimónio 326.600,97 EuÍo6 . tundaÉo Múiohda na GnsewatóÍia do REiío Comrc'al de yEm do Gstelo eb o n.o 12 . Registo RiIAAT n o 3172011



Ilana Í0 Gastcl0

Y
)

@

PRESS RELEASE

Navio Museu Gil Eannes - 22o Aniversário da ChegarJa a Viana do
Castelo

No dia 31 de janeiro, a Fundação Gil Eannes, FP comemora o 220 aniv:rsário do resgate

e da chegada do Navip Hospital Gil Eannes a Viana do Castelo, que ocorreu no ano qe

1 998

No âmbito das comenhorações, a Fundação tem programado diferenles iniciativas que

vão decorrer durante q dia 31 de janeiro e o fim-de-semana (dias 01 e: 02 de fevereiro),

com as seguintes ativi(ades:

Dia 31 de janeifo

09h30 às 18h0q - \/isitas gratuitas ao Navio Museu e abedura rle norros espaços

museológicos

18h00 - Sessãp Comemorativa e apresentação do livro "Gil E:annes - Anjo do

Mal' de João Dqvid Batel Marques.

2íh30 - Aprespnterção da encenação "Gil Santareno Eannes," pelo Teatro do

Noroeste - CDV

Dia 01 de feverêiro

10h30 - Apresentaç:ão do livro infantil "Mia a Bordo" de Francisca Limar

21h30 - Aprespntarção da encenação "Gil Santareno Eannes" pelo Teatro do

Noroeste - CDV

Dia 02 de fevereiro:

19h00 - Apresenterção da encenação "Gil Santareno Eannes" pelo Teatro do

Noroeste - CDV
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A peça teratral "Gil santarerno Eannes", com direção de Ricardo simõe:s, foi criada para

asstnalar o centenário do nascimento do dramaturgo Bernardo Santareno, ltseudonimo
literário de António Martinh,r do Rosário, também foÌ médico no Navio Hrspita Gil Eannes

entre'1 9ij8 e 1959. que inspirado na vivência a bordo o Dr Marlinho rlo Rosário.
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enquanto Bernardo Santareno, eternizou a memória dos Descadorês dâ frotâ bacalhoeira

portuguesa, através da esc;rita de livros como Nos Mares do Fim do Muqdo e, de peças de

teatro como O Lugre

Os espetáculos realizam-se a bordo do Navio Museu, a 3'l de janeiro el 1 del fevereiro às

21h30 e no dia 2 de feyereiro às 19h00, com entrada gratuita. mediantr-. leverntamento de

bilhete

Vale a pena relembrar que o Navio Gil Eannes após desempenhar a importante missâo

de apoio à frota bacalhpeira da pesca à lrnha nos mares da Terra Nova e da Gronelândia,

Íicou durantes anos dbandonado no cais do porto de Lisboa, até s;er vendido a um

sucateiro para abate em 1997 Após ser resgatado da sucata e receber obras de

reabilitação foi aberto ao p,iblico como Navio Museu em 1998

Ao longo desses 22 anos diversas obras de reabilitação foram feitas e novos espaços

museológicos abertos ao público Tendo atingido em dezembro dr: 2019, a marca

histórica de um milhão de visitantes desde a sua abertura

O Navio encontra-se a$ertrt para visitas todos os dias das 09h30 às 18tr00

A marcação de visitas guiadas e grupos pode ser feita para o telefone 258 8Cg 710 ou

para o email navio@furlrdar:aogileannes.pt.

A Fundação Gil Eanneg, Fll

28 de janeiro de 2O2O

(oqnv.rtes a..nexos)
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PRESS RELEASE

Gil Eannes recebe Visitantes llustres

O Navio Gil Eannes recebt:u a visita de duas ilustres personalidades nc, passado dia 7 de

fevereiro o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CE|\4GF:A) Almirante

Silva Ribeiro acompanhaclo por oficiais do Exército, da Força Aérea e da Varinha e, no

dia 14 defevereiro a E:mbaixadora do Canadá em PortLtgal, Elizabeth Rrce lr4adan

Recebidos a bordo e aconìp,anhados por José Maria Costa. Presrdente da Fundação Gil

Eannes, FP e por João l-omba da Costa Vice-Presidente ambas as individualidades

tiveram a oportunidade dr: visitar os espaços museológicos deste emblelmático navio

hospital incluindo os nov()s espaços restaurados e inaugurados no final <le janeiro, no

âmbito das comemorações do22o Aniversário do regresso do navio a Viana do Castelo

Recorde-se que o Navio Hospital Gil Eannes foi construido nos Estaleirrrs Navais de

Viana do Castelo e, em 1955 iniciou a sua atividade de aooio à frot;a bacalhoeira nos

mares da Terra Nova como navio hospital, para o qual foi construído àqlela data.

Desde 1998 o Gil Eannes, propriedade da Fundação Gil Eannes, FP, e:ncontra-se aberto

ao público recebendo visit,as; diariamente e ate à data a Fundação já regislou 1041 017

pessoas que passararn a bordo deste navio muse-

O navio museu encontra-sr: aberto a visitas todos os dias das 09h30 às 18h00

A marcação de visitas guiraclas a grupos pode ser feita para o telefonr:2511 809 710 ou

para o emaìl navio@fundac;aogileannes pt

A Fundação Gil Eannes, Fl)

'19 de Íevereiro de 2020

Em anexo fotograf as das respetivas visitas e dos espaços reabrl tados
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PRESS RELEASE

A Fundação Gil Eanne$, FP informa que, seguindo todas as rercomendações da

Direcção-Geral de Saúde ,3 em estreita articulaçáo com a Câmara Murricipal de Viana do

Castelo, implementou un1 Plano de Contingência no conteno do COVID-í9, que integra

as medidas e procedimeritos indicados por estas entidades

Tendo sido ativado o Plano de Contingência da Fundação Gil Earrnes, FP, e como

medida oreventiva. foi decidido encerrar o Navio Museu Gil Eannes a visitas de 11 a 30

oe março

Esta decisão será objeto de revisão em função da avaliação que, em ,:ada mornento, for

feita a adequação das mçrdidas agora adotadas à finalidade de prevenção e controlo do

covtD-19

A Fundação Gil Eannes. FP

'1 1 de maÍço de 2020

Navio Gil Eanne$ encerrado a visitas de 11 a Ít0 de março

.:.,,... , r:...
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PRESS RELEASE

Navio Gil Eqnnes reabre ao público com selo C/ean &
Safe e novo horário de visita

A Fundaçáo Gil EannQs, FP informa que o navio museu Gil Eannes encontréì-se aberto a

visitas desde o dia 2 fle junho e até à data já recebeu 709 visitantes Com novo horário

de visita das 10H00 à$ 131100 e das 14H00 às 17H30 o navio museu pr>de serr visitado de

terça a domingo.

Após três meses enc+rraoo a visitas devido à pandemia COV|D19, o Gil Eannes reabre

com novas regras de gegLrança sendo obrigatório o uso de máscara e luvas de proteção

podendo circular em slmulÌâneo 45 pessoas no máximo

O navio Gil Eannes obteve o selo de segurança Clean & Safe emitido pelo Turismo de

Portugal, pelo que estËo assim reunidas as condições para que todos possarn visitar este

embfemático navio qup desde 1999 já recebeu 1O44 57O, um milhão quarernta e quatro

mil quinhentos e setedta visitantes de todas as fachas etárias.

No início do correnle {no novos espaços museológicos foram reabilitados e integrados no

percurso de visita como os camarotes de médicos e capelão, enfermari:ts, farmácia,

lavandaria e engomadPria etc.

Bem-vindos a bordo é bo:r visita

A Fundação Gil Eannqs. FP

12 dejunho de2Q2Q
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PRESS RELEASE

Navio Gil Eannes supera a expectativa de visitas no prinneiro mês
de reabertura

Aberto desde o dia 02 de.unho, o Navio Gil Eannes recebeu 2108 vistantes no orimeiro
mês da sua reabertura ao público, e após quase três meses corl as suas Dortas

encerradas devido a pandemia da Covid-19

Após o primeiro mês de experiêncra jnicial, o Navjo Museu Gil Eannes pi?ssa a ter, a

partir de 1 de Julho, um novo horário de funcionamento. de terça a dr>mingo das 10h00

às 18h00, aberto à hora dc almoço, com encerramento ao públjco à secunda-feira,

A Fundação Gil Eannes, FP recebeu o selo "clean&safe" atribuído pelo Turismo de

Portugal. que comprova o cumprimento das medidas de higiene aproverdas pela Direção-

Geral de saúde. para garantia da segurança e saúde de todos os colaboradores e

visitantes do Navio Mus;eu

Também. a partir de hoje €,stará disponível para venda na Loja de Recordações do Navio

a nova versão em francês e,alemão do livro "Gil Eannes - Anjo do Mar", ca autoria de

João David Batel Marques. com um preço bastante acessível

Vale a pena lembrar que a primeira versão do livro. em português/inglês, foi lançada nas

comemoraçÕes do 22o aniversário do Navio, no passado dia 31 de jirneiro Esta

publicação pretende apres,:ntar ao visitante uma visão antecipada da visita ilos espaços

rnuseológicos guiar a visi:a pelo Gil Eannes e permitir que o visitanle fique com uma

recordação de tudo o que vai ver garantindo assim, o conhecimento da sua história e a

preservaçâo da sua missãcr e da sua memória

A Fundação Gil Eannes, FF,

02 de julho de 2020
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PRESS RELEASE

Navip Gil Eannes reabre à segunda-feira

Após dois meses 4berto ao público, o Navio Museu passa a abrir novamente às

segundas-feiras parq visiters e em horário contínuo Assim, o turista que passar o fim-de-

semana em Viana do Car;telo e permanecer na segunda-feira, já pode visitar o Navio

entre às 10h00 e às 18hOC

O número de visitantês no Gil Eannes tem superado as expectativas previstas, apesar de

estar aquém dos núnreros, habituais em períodos homólogos, pelo que no mês de julho

se registou a entrada de mais de 4 mil visitantes

Com as medidas de segurança para combate à propagação da Covid-'9, o Navio Gil

Eannes tem a sua lqtação máxima de 45 pessoas em simultâneo, di:;tanciamento de 2

metros entre pessops, uso obrigatório de máscara e luvas e também, pagamento

preferencial com cartpo, sião algumas das regras da Fundação Gil Eannes,, FP de acordo

com as recomendaçQes da Direção-Geral de Saúde.

No mês de agosto, no ânrbito das Festas d'Agonia, que será vivida ,le l[orma diferente

este ano, o Navio Museu vai receber a bordo a exposição "Sentir c)s l-apetes para a

Senhora passar". que estará patente de 01 a 31 de agosto. E ainda, estão patentes as

exposiçÕes "Camparlha S;ão Ruy 1952" até 31/12, ''Navios Construidos, em Viana do

Castelo pata a Pespa d,: Bacalhau" alé 31112, e "Uma Viagem rro tempo. Navios,

Equipamentos e Palamenta' ate 30/09

A t-undaçâo Gil Eannes, FP

30 de julho de 2020

Ilons úo Gastolo
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PRESS RELEASE

Navio Gil Eanneq Comemora o Dia Mundial do Turismo rr integra
as Jornadas Eurqpelias do Património 2020

A Fundação Gil EQnnes, FP associa-se às comemoraçôes; das Jornadas

Europeias do PatrimQnic> 2O2O. uma iniciativa conjunta do Conse,lho der Europa e

da Comissão Europeia, que decorre nos próximos dias 25, 26 e 27 de setembro,

com o tema "Património e Educacão"

O tema deste ano terfn como objetivo "sensibilizar para o papel rjo património na

educaçâo e para o papel da educação no património, para a riqueza e para a

complexidade desta relação - na literatura, nas artes, nos rnonumentos. na

dança, no teatro, na paisagem, nos jogos, nos museus, na foto'3rafia nos sítios

arqueológicos ou na rnúsica, entre muitos outros"

O programa previsto consiste na visita livre ao Navio Museu ,: às erxposiçÕes

existentes a bordo e na visualização do documentário "Campanha dcr São Ruy

1952',

Navegando Clqan&Safe pelos espaços do Gil Eannes.

Visualização dq d'ccumentário "Campanha do São Ruy 1952".

Exposição "Carhpanha Sáo Ruy 1952'

Exposição "EstAleiros Navais de Viana do Castelo: Trabalho e Merrnória".

As inicral.ivas são direcionadas para o público em geral e seraio realizadas no

horárro de funcionament,r normaldo Navio Museu, das 10h00 às 18h00

No dia 2l'de setembrc, a Fundaçâo Gil Eannes, FP irá celebrar r: Dia Ít/lundial do

Turismo este ano dedÌcado ao tema "Desenvolvimento Rural e Turismo" A
Fundação se associará a esta comemoração com a realização do desconto de
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50% nos bilhetes de

anteriores.

no Navio Museu, como tem sido o habitual em anos

A Fundação Gil ,FP
23 de setembro de

(Fotografia anexa)

:: .. --
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PRESS RELEASE

Fundação Gill liannes recebe prémio ldentitas Nlare j2020

No passado sábado ditt 26 de setembro, a bordo do Navio Gtl [:annes, decorreu

na Sala José Hermano Saraiva a sessão para a entrega do trtlféu de Excelens

Mare à Fundação Gil [:arnnes, FP

Os Prémios Excellens lVlare sâo um contributo de referência. erm Pc,rtugal e no

Mundo. e tem como objetivo reconhecer a excelência e o mérito de pessoas ou

entidades nas atividades do Mar

Anualmente são entregues 7 prémios, a nível internacional, e este ano a PwC -
PricewaterhouseCoopers distinguiu a Fundação Gil Eannes, F'P corn o prémio

ldentitas Mare durante o webinar Excellens lVare, que decorretl no final do mês

de julho

De acordo com o Júri do Excellens Mare.'a Fundação Gil Eannes nasce no

contexto rla meritoria ar;ão dos cidadãos de Viana do Castelo que resgataram da

sucata o iconico Navio Hospital Gil Eannes, construído nos Estaleiros Navais de

Viana do Castelo Este emblemático navio iniciou a sua atividade como hospital

em 1955, apoiando durante decadas a frota bacalhoeira portuç,uesa que atuava

nos bancos da Terra l\r>va e Gronelândia ApÓs ter sido desativirdo es;teve quase

para Ser deSmantelaclc, no entanto, o extraordinário gesto dot; Vianenses que,

considerando-o património cultural e afetivo da cidade o conìpraram, o

reabilitaram e o transformaram num excelente espaço muse,llogictl, salvando

assim este sÍmbolo da epopeia da pesca do bacalhau Desde qtte a gestão deste

patrrmónio foi entregue à Fundação Grl Eannes mats de um nilhão de pessoas

visitaram este fantástrco navio".
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Na sessão, na qual

José Maria Costa,

Municipio de Viana

iveram presentes o Presidente da Fundação Gil Eannes,

Vice-Presidente, João Costa, e o Vic:e-Presidente do

Castelo, Vítor Lemos, foi realizada a entrega do premio

pelo Dr Miguel Mar Presidente do Júri Excellens Mare na C)a\a2020 e sócio

da PwC Portugal, I pelos assuntos do Mar.

A Fundação Gil E .FP

29 de setembro de

(Fotografias anexas)
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PRESS RELEASE

Navio Gil Eannes com novo horário de rrisiter

Na sequência da observância do Decreto Lei n" 8l2O2Q. que regulamenta a aplicação do

estado de emergência decretado pelo Presidente da República, com entrada em vigor a

partir desta segunda-fQirar, o Navio Gil Eannes passa a praticar novo horário de

funcionamento

O Navio Museu estará Qberto a visitas de segunda a sexta-feira, das 10h00 ris 12h30 e

das 13h30 às 17h00, eslando encerrado aos sábados e domingos.

A partir da próxima sefnana, no Gil Eannes estará patente uma nova exposiçáo de

fotografias, denominada "lrstrumentos de Urdir Paisagens - Um Tempo, Um Espaço e

Um Olhar" de José Pastôr

A exposição poderá ser visitada gratuitamente todas as quartas-feiras de tarde a bordo

do Navio, sendo uma prçlanização do Centro de Memória, ldentidaCe e lrnagem da

Câmara Municipal de ViAna do Castelo e da FundaÇão Gil Eannes, FP

A Fundação Gil Eannes, F[)

'l 0 de novembro de 202Q
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PRESS RELEASE

Navio Gil fannes estará encerrado nos feriadros

No âmbito da aprovaçãp dc novo estado de emergência, que vai estar €,m vigtor até o dia
08 de dezembro, o Navio Flospital Gil Eannes estará encerrado nas próximas segundas-
feiras, 30 de novembro p 07 de dezembro. e também nos feriados 01 e 0g de dezembro

A decisão do conselfo Diretivo da Fundação Gil Eannes, Fp te:m por Dese as
novas medidas de 00ntenção implementadas pelo Governo no combate à
pandemia Covid-19

De referir que o horário de rrisitas ao Navio Museu também recebeu um pequeno ajuste,
estando aberto em horárfio contínuo, das 10h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira

Vale a pena lembrar que a bordo do Navio está patente uma nova exposição de
fotografias, denominada 'rnrìtrumentos de Urdir paisagens - um Tempr, Urn Espaço e
Um Olhar" de José Past0r. que pode ser visitada gratuitamente todas as rtuart:rs_Íeiras de
tarde.
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