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- Nota Introdutória

A Fundação Gil Eannes, Fp, pessoa coletiva ne 504 668 340, CAE-91020 ativirlades

museus, foi

instituída, por escritura pública de 19 de Agosto de 1998, publicada no Diário da Repú

ica, lll série, ne

220, de 23 de Setembro de 1998, reconhecida, por portaria ne59o/99,
República

ll

sérle, n.e 132, de 8 de lunho de 1999 e obtido

o

no Diário

p

Registo Nacional

Animaçâo lurística, na tipologia de operador marítimo turístico, com

o

da

Agentes de

n_" 317

Setembro de 201L.

Por despacho do Primeiro-Ministro de 14 de Setembro de 2001, publicado no Diário

República, ll série, ne

230, de 3 de Outubro de 2001 obteve a declaração de utilidade pública, estatuto

foi confirmado pelo

despacho ne 2382/2013, publicado no Diário da República lt série, ne 30, de :t2 de
cumprimento do disposto na Lei-Quadro das Fundações, aprovada pela Lei ne 24./2Oj"2,

A Lei n.e 1/2OI2, de 3 dejaneiro, determinou a realização de um censo a todas

9 de I ulho.

as

estrangeiras, que prosseguissem os seus fins em território nacional, tendo por fim a
a

ro de 2013, no

nacionais e
ada de decisão sobre

manutenção, extinção, ou continuação destas entidades.

Concluída

tal fase de avaliação, a Lei n.e 24/20L2, de 9 de julho, também

por Lei-Quadro

co

das Fundaçôes, veio estabelecer os princípios e normas pelos quars se oevem reger

F

un

daçòes.

2 - Missão da Fundação

A Fundação tem por fim contribuir para o desenvolvimento culturat, turistico e

, especralmente em

áreas relacionadas com o mar.

No âmbito dos fins acima referidos, a Fundação promoveu a criação no navio-

espaço museológico, que visa, sobretudo, a preservação do património histórico

"Gil Eannes" de um
mo, bem como

a

formação e motivação dos jovens para as artes do mar.

Na persecução destes objetivos a Fundação poderá desenvolver toqas e qualsquer

relacionadas

com a sua finalidade, bem como praticar todos os atos necessários à sestão do

património, poderá

dedicar-se a atividades lucrativas que facilitem e apoiem os seus fins possibilitem o

aproveitamento do
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FP

Plano de Ativìdades

-

2019

Doco Comerciol . 4900-321 \4ono do Costêlo . Tel. 258 809 7iO . Fox 258 809 7ì9 . www.íundocoosiÍêonnes.pr .
lnstitúiçôo de Utilidode Públi@ por d6p.cho de ì 4 dê Seìehb.o do Prêidêncio do Cõns€lho dé MiristÌDs pubticodo no Diório do Repúbti@ tt Séde, n.,,
230 dê 3
PotÌimón'ô Sociol 32ó.ó00,97 Euros . Fundoçõo
oti.ulodo no consêrvoróno do Rêqisro coãerciord€ vìon; dô Cosreto sob ô ô." t2 ; Rêgisiô RNÂÀÌ n..3ì7l2ol

Noüo Gil Eonnes

'

^

serol@tundocoogileonnes.pt
Outubode 200ì

.

NIPC 504 óó8 340

#.

U?

Fundação

0il lannes
Viana do Castelo

navto-hospital Gil Eannes, poderá
celebrar protocolos com outÍas entidades
públicas
privadas, inclusive,
com vtsta à integração do espaço museológico
do navio_hospital Gjl Eannes noutro
useu com os meSmos
objetivos.

3 - Orgãos e competências

São órgâos da Fundação:

O conselho diretivo, constituído por:

1.

Presidente

-

2.

Presidente da Câmara Municipal de Viana
do Castelo, José M

Vogaisrepresentando:

- Administração dos portos do Douro Leixões
e Viana do

SA, representada

por João Manuel Lomba da Costa;

-

Estaleiros West Sea, representado pelo
Santos Lima:

- Instituto politécnico

de Viana do Castelo, representado por

- Turismo do porto e Norte de portugal,

B.

ER,

Moreira;

representado por pa o Carrança.

O conselho de fundadores, composro petas
seguintes entidades:

-

Câmara Municipal de Viana do Castelo, losé
Marla Costa;
_ Estaleiros Nãvais
de Viana do Castelo, (extinto);

- Instituto politécnico

de Viana do Castelo, representado por

- Administração dos portos do Douro
Leixões e Viana do

SA, representada

por Joaquim Gonçalves;

- Turismo do porto e Norte de portugal, ER,
representado por
- Associação Empresarial de Viana do Castelo, representâda

porJ

Carrança;
Valença;

- Associação lndustrial do Minho, representada por
António Marq
- TINITA-Transportes e Reboques Marítimos,

SA, representada oor

- Grupo Desportivo e Cultural dos

Estaleiros Navais de Viana do

representado

por Alexandre Carvalho;

- Associação Amigos do Mar, representada por Edgar
- VIANAPESCA-Cooperativa de produtores de peixe

Cachada;

de Viana do

por Portela Rosa;

-

Clube de Vela de Viana do Castelo, representado
por JoaqLlim
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Rui Martins, a título individual;

-

Clube de Oficiais da Marinha Mercante,
representado por
Defensor Moura, a título individual;

-

- António dos Santos
- West

C.

.4

-

H

-r-

Lima, a título individual;

Sea, representada por António dos Santos
Lima.

O Revisor Oficial de Contas

-

Adérito Cardoso, Revisor Oficial de Contas.

São competências dos órgâos:

A.

compete ao presidente do conselho diretivo
da Fundação:
- Convocar e presidir às reuniões do conselho diretivo;

-

Representar a Fundação, em juízo e fora
dele;
Executar e fazer executar as deliberações
do conselho de diretrvo;

Superintender em todos os serviços da Fundação
e dirigir o respetivo
Atribuir, ouvir o conselho diretivo, a qualidade
de membro do

conselno de fundadores, bem

como fixar, anualmente, o valor da contribuição
mínima exigível paÌa se
candidato a membro do conselho de fundadores;

-

uirir a qualidade de

submeter à apreciação do conserho de fundadores
as deriberações do co
lhe afigurem, nos termos dos presentes estatutos
e demais normas a
fins e interesses da Fundação;

ho diretivo que se
contradltórias dos

Propor êo conselho de diretivo a alteração dos
estatutos, após par

er do conselho

fundadores;

de

Designar um vice-presidente de entre os vogais
do conselho diretivo;

Propor ao conselho diretivo a nomeação de
um secretá

pela gestão

rio_ge ra l,

corrente da Fundação.
O presidente do conselho diretivo poderá mandatar
o vice_presidente para
ou algumas das suas competências.

B.

Ao conselho diretivo compete, nomeadamente:

-

Elaborar e aprovar o plano anual de atividades;

Definir a organização interna da Fundação e eraborar
e aprovar os necessá
Nomear o secretário-geral da Fundação, sob proposta
do presidente;
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Praticar todos os atos relãtivos à admissão
e gestão de pessoal;

Deliberar sobre a criação de delegações
ou quaisquer outras form

oe representação

Fundação;

Administrar g património da Fundação, cabendo,lhe
deliberar sobre

a

oneração de bens móveis ou imóveis ou o seu
aluguer, arrendamento ou
Discutir e aprovar o orçamento da Fundação;
Elaborar e aprovar, após parecer do consejho
fiscal, o relatório anuar,
contas de cada exercícÍo;

a contribuição para efeitos de

alienação ou

comoobalançoeas

Propor ao presidente do conselho diretivo
a atribuição da qualidade de m
fundadores;

Avaliar, convertendo em euros,

da

bro do conselho de

a membro

ca

conselho de fundadores, sempre que aquela seja feita
em espécie:
Decidir sobre quaisquer outras matérias que respeitem
à atividaqe oa
presentes estatutos, não constituam
compeÌência de outros

do

e que, petos

órgãos;

Aprovar as alterações dos estatutos.

Ao conselho de fundadores, compete, emitir pareceres
sobre:

-

D.
4

-

O orçamento e o plano anual de atividades da
Fundação;

Relatório de atividades e conras;
A alaenação ou oneração do património da
Fundação;
A alteração dos estatutos;
A transformação ou extinção da Fundação;

Quaisquer outras questões que lhe sejam apresentadas pelo presidente
pelo conselho diretivo.

conselho diretivo ou

Ao Revisor Oficial de Contas, as competências legalmente
esttpuladas.

Objetivos Operacionais

A. Aumentar o número de visitantes e a qualidade da experiência de visita
do
B. Adequar a organização interna à realidâde atual da Fundação;
C. Dar continuidade ao processo de reabilitação do navio;
D. Criar e difundiÍ conhecimento sobre temas associados ao mar e suas

atividades
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5 - Atividades

5.L

previstas para ZOlg

Face ao objectivo de aumentar

o número de visitantes do navro preÌend

realizar as seguintes

atividades:

5.1.1
.

Comunicação do navio

lmplementar uma estratégia de gestão de
comunicação na W[8, q
inclui post em redes
sociais, anúncios e difusão de notícias em
órgãos de infonnação, dando visibilidade e

promovendo o navio museu e as suas atividades;

Participação em feiras de turismo

o

Bolsa de Turismo de Lisboa _ BTL;

o Xantar, Orense;
o Feira do Livro, Viana do Castelo;

o Nauticampo, Lisboa
o AR&PA, Bienal tbérica do património Cultural;

o INTUR, Feira Internacional de Turismo de Valladolid;
o Outras feiras em que esteja presente o Município
de Viana do Castelo

5.I.2

Campanhas

de comunicação com a Entjdade Regional de

Turismo,

dos meios de

promoção do Turismo do porto e Norte de portusal:
TOPAS

-

Loja Interativâ

Móvel-

ações mercado nacional e açôes em Espan

Lojas Interativas de Turismo do Aeroporto Francisco
Sá Carneiro,

Welcome Center

e

Santiago (Galiza, Espanha)

.

Rêdes Sociais (Facebook, Twitter e Instagram)

Filme promocional do Navio Gil Eannes optimizado para
os formatos
TOPAS e da Plataforma Ìecnológica da Rede de Lojas
Interativas de I

5.1.3

mocionais vídeo do

Progra ma educativo

Revisão do plano de comunicaçâo que permita que

a informação do
chegue às escolas do primeiro, segundo ciclo, secundário
e ensino superior
Divulgação

do programa educativo às escolas da vizinha Galiza,

have

ograma educativo
todo o país;
para

o efeito a

necessidade da sua tradução para a língua espanhola;

.

Continuação da divulgação do programa educativo junto
dos Agrupam
Guias de portugal;

Fundação Gíl Eannes, Fp
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5.L.4
.

"f-

programa de serviços para
profissionais

Continuação

da implementação do programa

de

oferta

de

profissionais do sector do turismo,
através do qual, e em estrita
preÌende criar uma ofêrta de serviços
orientada que responda aos int
dos turistas que visitam Viana
do Castelo;

.

Continuação da implementação plano
de comunicaçâo que torne
assoctados a este programa;

5.1.5
.
.

Reformados e Juntas de Freguesia;

.

com o5 mesmos, 5e

e necessidades

Ìe os benefícios

Programa para grupos de visitantes
de Juntas de Freguesia e Turismo
Séni
Elaboração de programa para
o Turismo Sénior e passeios de grupos
de Freguesia;

rmptementação de um programa
de comunicação para divulgação j

5.1.6
.

oflentado para os

petas Juntas

das Associações de

Programa para visitantes individuais;

Reforçar a qualidade da experiência
de visita ao navio para visitantes
enfoque na criação de uma experiência
única e memorável.
Criação de um plano de comunicação
que reforce a visibilidaqe
e
especialjunto dos habitantes e visitantes
da região norte

através do

de do navto/ em

e da Galiza.

5.7.7
.

Sistema de áudio guia
Após o período de funcionamento
experimental do sistema, analÍsar o

mesmo;

.
.
5.2

Estender o sistema de áudio guia
às áreas reabilitadas;

lmptementar no sistema, além da língua
portuguesa, a inglesa, francesa,

Face ao objectivo de adequar
realizar as seguintes atividades:

5.2.7
.
'

a organização interna à realjdade atual

da

'

pretende-se

Recursos Humanos

lmptementar o organigrama da Fundação;

preenchimento

das vagas do quadro de pessoar, jugadas
necessarias e im

em consideração os constrangimenros
orçamentais e a possibilidade de
Fundação Gil Eannes, Fp
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temporária na época alta de visitantes;
Gestão

da uma bolsa de guias, a serem utilizados nas
visitas

voluntariado e guias remunerados, em função serviço
prestado, proc
Promover ações de formaçâo juntos dos guias
tendo em vista a qua

Reestruturar o serviço de pessoar, criando processos
individuais qos
assiduidade individuai.

5.2.2
.
.
.

das, com recurso ao
reduzir os custos
do seu serviço;

balhadores, ficha de

Sistema de informaçâo do navio

Reestruturação da rede, equipamentos ativos e passivos,
inctuindo o se
tmptementação de um Data Center e sua redundância;
Ligação do navio ao anel de fibra ótica da
cidãde, permitindo a

com Data Center do

IPVC;

.

Negociação do acesso à internet conjuntamente
com o lpVC, gan
permitindo uma melhor qualidade de serviços
e redução de custos;

.
5.3

desta forma escala e

Alojamento da página oficial da Fundação no Data Center
do lpVC;

Face ao objectivo dar continuidade ao processo
de reabilitação

do navio,

realizar as

seguintes atividades:

5.3.1

Reabilitação de Espaços do Nêvio
t.

ii

Reabilitaçâo da farmácia do navio;
Reabilitação da copa dos doentes conragrosos,

iii. Reabilitação dos dois camarotes de isolamento
dos doentes
Reabilitação do refeitório dos doentes convalescentes,
Reabilitação do alojamento dos doenres convatescentes;
Reabilitaçâo da copa das enfermarras;
vii.
viii.

Reabilitação do depósito de medicamentos e apósjtos;
Reabilitação das duas rouparias;

ix.

Reabilitação da casa das roupas dos internados;

x.

xi.

Reabilitação dos camarotes do 1e e 2e médicos,
do capelão e
Na reabilitação e adaptação destes espaços deverá
ser Ìnan
sempre que viável;

xii.

Reabilitação dos sanitários masculinos e femininos
dos funcio

bibliotecaj
a sua traça original,

da Fundaçâo.

Casa das Máquinas

Fundação
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xiai. Continuação da sua reabilitação pintando-se
com

as

originais as máquinas

principa js, geradores, demais equipamentos,
encana

xiv.

e estrados;

Limpeza das cavernas por baixo dos estrados;

5.4

Criação de sanitários para os visitênres.

5.5

Criação da sala evocativa da pesca à linha na
antiga messe dos Oficiais maqui

5.6

Face ao objectÍvo criar e difundir conhecimento
sobre temas assoctados

mar e suas atividades,

pretende-se realizar as seguintes atividades:

5.6.1

Centro Multimédia da Fundação
Com a política editorial da Fundação tem aumentado
o espólio digitat

(

guardado de uma forma absolutamente amadora
e anárquica,
necessidade do seu tratamento, digatalização
de todas as

que se verifica

Comunicação Online do Navio

cil

a

em sUporte papel,

catalogação e respecÌivo arquivo e a criação de um
regulamento de
exterior, razão pela qual sê torna imperioso a criaçâo
do Centro Multi

5.6-2
.

as) estando a ser

de imagens ao

Eannes

Redesenho e atualização dos conteúdos da página,
criação da toja onli

recorrendo às novas

ferramentas existentes;

5.6.3
.

Materiais audiovisuais para animação do navio e venda
Projeto de recolha e produção de um vídeo sobre
memórias da pesca do
i. Recolha de depoimentos em vídeo a antigos pescaclores

oo o tema em

forma audiovisual;
Produção de um filme com as histórias contadas
na primeira

||,

a faina, permitindo a preservação tmportantissima cle

por quem viveu

memória imaterial

u

e

coletiva de todos os quantos fizeram da pesca do bacalhau

a

senda de vida;

It. O filme destina-se a ser visionado a bordo pelos
visitantes

e

vendido na loja de

oordo;

Continuação da política edjtorial da Êundacão

i.

Edição do llt e tV tomos do livro escrito pelo Capitão
João

Fundação

cil

A pesca do Bacalhau

Eannes, Fp

-
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l.

(/
Fündação

(r

Gil Iannes

A

Viana do Castelo

ii.
I

Il.

Edição de um livro escrito por António
Trabulo, médico
campa nha de 1970;
Edição, produção e montagem de uma
exposição sobre o

!952"
Edição, produção

e

montagem de uma exposição fot

I

Gil Eannes, relativo

5.6-4
.

Animação cultural do navro;

5.6,5

Recurso ao mecenato e parcerias como fonte
de obtenção de diferentes
financiamento da Fundação;

dos

-

Navios da

Realização de exposições de acordo com
um programa próprio;

Criação de um fundo de reserva tendo
em vista gastos imprevistos com
futura docagem, sendo de 7,5% em 2oL9 e nos
anos subsequentes, um
orçamentos anuais até atingir 1OO OOO€;

5.6.7

Envolvimento dos membros fundadores;

5.6.8

Promoção do mecenato junto das empresas
do tecido empresaflat regiona

Fundação Gil Eannes, Fp

Plano de Atividades

-

'

-u.

como fonte de

segurança do navio e
nte a inscrever nos

2019
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'
lnstìtuiç6o-de utilidqde Públi.o po d*pocho dê ì4 de Setenbó do PesidêEio do
con*tho de Mìnisìr6 publi@do.o Diónìo do Rêpúb1@ 1sérê, n.o ?jo de 3 dê
Porrimónìo seiot 3ã.600,97 Euc F!.doçóo MotÌjculodo no
cd*tudún:o do Résjno com""'"ra.ü.iJã.ã*'"
'
n." 12 , Resiío RNAÂT n..3Ì7/2oì Ì

à

mpanha do São Ruy de

Empresa de pesca de Viana, em St. Jhon.s;

5.6.6

l-/
í1

sercl@tundo@ogileonnes.pt
dê 2001

.

N|PC504óó8 340

ffi@

)2

U
n
,r

orçamentação de atividades

Do orçamento global da Fundação, orçado em

37O.OOO€,

for atocado

para

implementação das atividades referidas no ponto
5, um total de 1,l7.OOO€.
Ãecera

|

rffi
ffi
@

atividadês
Gestào de comunicâ.:n nâ

Pêrtrcrpà!;o em íênas de

quâlidadê dâ

#
#

Investimento

s,F;

!-".;

.-.... _-

5 Botsa de furismo
o xantãr;
o Feirâ do Livro;
o Nau{campo;

experaência de visatâ

- -

de investimento

I

Obretivo

A!mentar o número

Ç

o

AR&PA;

o

|NÌUR;

de

2.500

-Lisboa BÌL;
9.000

3.s00
200

200
50

Sistema de áudio guiã

concepçáo cr;Íìcâ e

1s.000

produaoì"ì.,.r,,".rr*

8.000
sistema de rnrormacao

aolìi
15.000

orgânizâção interna
à realidade

atuâlda

Fundâção;

Dar continuidâde ao

Reabilitaçào de esoàcos dô

processo cÍe

Lrràçao dà salà evô.ârivâ rl

reâbilitação do

Reabiritação das casas oe

n;
25.000
2000

uiil"ìììi,ìììì.7--Ì

criaçào de casàs de banho

10.200

o;; vk;*

10.000

Fundo de reseruê

Criar e difundií

:=-renrro muttimédiã.tã Í,.d-.ì^

conhecimento sobre

Página ofictatda

temâs associados ao

--:-__do lrvro
Èorçào

Fundação Gil Eannes, Fp

21.000
2.000

funoação
A ôê<râ

.l^ Rì""rh,,
-

2.500
6('r{e5 e os nãv'os (rrès tomod

Plano de AtivÌdades
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'
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doCoMtho de MiniffG pubt,@do nó D;ónô do pepúbtr@ SzÌie n.o ?30 de
FqrÌinón'o sdiol32ó ó@,o7 EuÌo: Fundoç.o MoiÌiculodo
3 de
m consêrcioÌio do pesidô coÌe.",a a" v""" ao é"nno
'
-0. " Ì2 . Regisro RNÁÁÌ n.q 3ì720, ì
^

54.000

10

serol@fundocoogileonnes.pr
bb de 200ì . Nlrc 504 óó8 3/rO

/

ffi@
mat e suas

Edição do tivro.,Git Eânnes

atividades

"-p;çào õ;;e- cm;;;;.
Èxposrcào sobre ôs

_a;;;panha

;;

de

19''

12.500

"."

2.500

ni"iô<

3.000

os desafios para 2 019 são grandes, pretendendo
a Fundação Gil Eannes com
constam deste plal ìo promover e alcançar os seus
objetivos fundacionais.

nto de atividades que

Viana do Castelo, 29 de Outubro de 2018
O Conselho

Diretivo
Ì

\^

I\,\
l\--

/al
/l.ta

rt./a/)7
//i
/'

(1 .D
\-

(y

/

\t^&l,\
u
<-\\
\

Fundação

cil

Eanne:

,tP

Plano de Atividades

-

2019
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Instituiçõo dê Utiliddde Público pór d6poôo de 14 de Serêm@ do Èelidêdo
do Con*tho dê M,nisi,os pubtiodo ho Diono do Répúbti@ SéÌie n.o 230
de 3 de
Foninónìo Sciol32ó.ó00,97 Eu6 . Fondoçóo i,! ÍrÌidÍddo
no coremtódo do Reeiío conê.cior de Mono do coía. _u
. ... r z : n"Ei" cNúiì.;3ì âõrì'
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Novio Gìl Eonnes
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brc de

20Ol

.
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Dé,
Bêalizadò 2O1B.

?
18 469,98 €

25B 010,00 €

258 010,00 €

7 000,00 €
7 000,00 €

283.479,98 €

í6 622,98 €

I3í0,81 €
1 454,60

€

1 203,57 €

30 656,13 €
1 655,21 €
853,72 €
2 166,03 €
31ì56,68 €
2 845,36 €

I

100,03 €

í 1 143,89 €

64 546,04 €

49 633,51 €
10 302,64 €

€

2 890;50

62.926,65 €

48,00 €
357,00 €
405,00 €

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
7 560,00 €

0,00 €
s 300,00 €
72 472,60 €
2 300,00

€

0,00 €
85 632,60 €

Total de Custos Pre.vislos (B) (6+7+8+9+10+
=

230 033,27 €
53 446,71 €

Fündação

Gil Eannes

ViaÍa do Castelo

parecer do Conselho de Fundadores
Aos vinte e nove dias de Outubro de dois mil e dezoito, dando
cumprimento
preceituado na
14..Secção tV dos Esrarutos da Funãaçao Git Eannes, reu
u
o
Conselho de
3li:ilP
9"
?rP
Funoaoores com a tinalidade de apreciar o presente ptano de Actividadàs
e
o para o
ano 2019, apresentado pelo Conselho de Administracão.
Depois de analisados os documentos e tudo considerado,
o Conselho de Fu
com os oocumentos que lhes foi apresentado e propõe: _
eue se aprove 0
Orçamento para o ano 20.19.

ì
l\
l"\
l\-

concorda
de Actividades e

.,, Viana do Castelo, 29 de Outubro de 2018

\\

r----.-

)

I losé l4aria Costa
(Câmara l$unicipal de Viana do Castelo)

João Valença
(Associação Empresarial de

do Castelo)

(-*)
(Estaleiros Navais de Viana do Castero,

(Associação IndustÍial

loaqujm Gonçalves
(Admi stfação dos Portos do Douro, Leixões e Viana
do

Carlos Manuel Benjamjm
(TÌNITA * Transportes e

Minho)

da Silva
Marítimos, S.A.)

Francisao Poftela

(Instituto Politécnico de Viana do Castelo)

(VIANAPESCA

Coop. Prod. de

Viana do Castelo)

s--l
António Cruz

(Turismo Porto e Norte

(Clube

de Vìana do

José Esteves

(Grupo Desportivo e Cultural dos ENVC)

(Clube de Oficiais da Marinha

Paulo Magalhãei
(Associação Amigos do N4ar)

Rui l.4arfins

D^efensor Oliveira Moura

Santos Lima
(A titulo indjviduat)

(A tít!{lo indviduat)

(West Sea

Novio Gil Eonnês

'

Santos Lima
Estaleiros Navais, Lda)

-

.

Doco coherciol
49oo-321 viono do coíeto . Tet. 258 809 710 Fq258 809 719 . w.tundo@ositêonnès_pt .
e-Í
Inslituiçrõo dê ulilidodê Públi'o @r dátu(ho de ì'{ d. sftmu.o do Prêe'dencio
do conscrho dê Minisr* pub,i@do nó Dióno do peDubr,d I sêne, n.e 230
dê 3 de
Pdhhónio se'or 32ó ô00.e7 Euos ' F!íd.@ô MonicuÌodo no co"'*oto."
ao c.e,* co-".,",;;;;fi;â.,.
*". n.. r2 . Reeitu RNÁÀÌ n.c J rz20ì |

'

geÍol@fundocoosileonnes.pt
de200Ì . NIPC 504 6ó8 340

Fundação

Gil Eannes
Viana do Ca$telo

Aprovação do Çonselho de Administração
Aos vinte e nove dias de Outubro de dois mil e dezoito, dando cumprimento
alínea a) do no1 do arto. 10 e a alínea g) do no1 do mesmo artìgo Secção lll
Fundacão Gil Eannes, reunìu o Conselho de Adminìstração com a finalidÍ
presenie Ptano de Actividades e Orçamento para o ano 2019'
Depois de analisados os documentos e tudo consìderado, o Conselho de Admi
o Plano de Actividades e Orçamento para o ano 2019.

preceituâdo
Estatutos

.J^

de aprovar

o

aprovou

Viana do Castelo, 29 de Outubro de 2Q18

a Municipal de Viana do Castelo)

(-"-)
(Estaleiros Navais de Viana do Castelo)

(Administração dgí P,o'rtos do Doufó, Leixões e Viana do Castelo)

1,/
/

(Instituto Politécnico Viana do Castelo)

Jorge Mdgal&e
(Turismo Porto e NoÍte de
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PolÌimónio Sciol326.ó00,97 EuG . Fu.doçõo MotÍiculodo nô Cônsemúnio do R€g,ío Cóme.ciorde Mo.o dó Côsetó eb o n.q t2 . Rêsiso RN,ÀT n.o 317120ì
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