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- Nota Introdutória

A Fundação Gil [:annes, FP, pessoa coletiva ns 504 (>6834O, CAU 91020 atividades dos museus, foi instituída,
por escritura pública cle 19 de agosto de 1998, publicada no Diário da República, lll serie,

nç!

220, de 23 de

setembro de 1998, reconhecÍda, por portaria ne 590/99, publicada no Diário da República ll série, n.e 132, de
8 de junho de 1999 e obtido o Registo Nacional dos Agentes cle Animação'turística, na tipologia de operador

marítimo turístico, com o ne 317/2071, em 22 de setembro de 2011.

Por despacho do Primeiro-Ministro de 14 de setembro de 2001, publicado no Diário da República, ll série, nq

230, de 3 de outubro de 2001 obteve a declaração de utilidade pública, estatuto que foi confirmado pelo
despacho ns 2382/2O13, publicado no Diário da Reptiblica

ll série, no 30, de 1.2 de fevereiro de 2013,

nr:

cumprimento do disposto na Lei-Quadro das Fundações, aprovada pela Lei ns 24/201.2, de 9 de julho.

A Lei n.e

y2O12.,

de ll

cle janeiro, determinou

a realização de um censo a todas as fundações, nacionaís

estrangeÍras, que prosseguissem os seus fins em território nacional, tendo por fim a tomada de decisão sobre

e
a

manutenção, extinção, ou continuação destas entidades.

Concluída

tal fase de avaliação, a Lei n.s 24/20t2, de 9 de julho, também

conhecida por Lei-euadr<:

das Fundações, veio estabelecer os princípios e normas pelos quais se devem reger as Fundações.

A Fundação Gil Eannes, na sequência deste censo, f<li categorizada como FundaÇão Pr'rblica de Direito privado,

pelo que nos termos da Lei Quadro das Í:undações teve que proceder à adequação dos seus estatutos, por
forma a compatibiliza-los com o novo quadro legal.

Iniciados os procedimentos de adequação dos Estatutos, foram os mesmos submetidos ao parecer oa

secretariaLèràl Presidência do conselho

cJê.
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Após estes procedimentos, foi realizada a escritura de alteração dos Estatutr:s da l-undação Gil Eannes, no
dia
19 de fevereiro de 2019, passando esta a designar-se Fundação Gil Eannes, Fp e foi requerido
o seu registo no

Portal da Justiça.

Encontram-se, agora, todos os trâmites legais cumpridos referentes

à alteração da natureza jurídica

da

Fundação Gil Eannes e consequente alteração de estatutos.

com a publicação do Decreto-Lei n.e L57/2079, de 22 de outubro que aprova o Regime do Registo
das Fundações,
em vigor no dia L de janeiro de 2020 e que prevê registo rje fundações numa base de cjados única, está Fundação
a
Gil Eannes, FB a ultimar a tramitação para fazer a migração do seu registo para o portal das Fundações.

A documentação já foi enviada, aguardando -se agora, a confirmação da sua inscrição, cumprindo-se
assim as

últimas formalidades legais.

2-

Missão da Fundação

A Fundação tem por fim contribuir para o desenvolvimento cultural, turístico e científico, especialmente
em
áreas relacionadas com o mar.

No âmbito dss fins acima referidos, a Fundação promoveu a criação no navio-hospital .,Gil Eannes,,
de um
espaço museológico, que visa, sobretudo, a preservação do património histórico marítimo, oem

como

a

formação e motivação dos jovens para as artes cjo mar.

Na persecução destes objetivos a Fundação poderá desenvolver todas e quaisquer atividades
relacionadas

com a sua finalidade, bem como praticar todos os atos necessários à gestão do seu património, poderá
dedicar-se a atividades lucrativas que facilitem e apoiem os seus fins possibilitem o
total aproveitamento do

navio-hospital Gil Ian'nes, poderá celebrar prolocolos com outras entirJacjes públicas ou privadas,
inclusive,
com vista à integração do e-'spaço museológico do navio-hospital Gil Eannes noutro museu
com os mesmos
objetivos..,
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3 - Orgãos e

competências

São órgãos da Fundação:

A.

O conselho diretivo, constituído por:

1..

Presidente

-

2,

Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Luís Nobre

Vogais representando:

- Administração

dos Portos do Douro Leixões e Viana do Castelo, SA, representada por

João Manuel Lomba da Costa;

-

Ëstaleiros West Sea, representado por António Santos Lima;

- Instituto

Politecnico de Viana do Casl.elo, representado por Carlos Rodrigues;

- Turismcl do Porto e Norte

B.

de Portugal, ER, represenlado por Paulo Carrança.

O conselho de fundadores, composto pelas seguintes entidades

-

Câmara Municipal de Viana do Castelo, Luís Nobre;

- lnstittito

Politécnico de Viana do Castelo, representado por Carlos Rodrigues;

- Admìnistração

dos Portos do Douro Leixões e Viana do Castelo, SA, representada por

Joaquim Gonçalves;

- l'urismcl do Porto e Norte de Portugal, IR, representado por

Luís Pedro Manrns;

- Associação Empresarial de Viana do Castelo, representada por Manuel Lima da
Cunha Junior;

- TIN|TA-Transportes e Reboques Marítimos,

SA, representada por Carlos Silva;

- Grupo Desportivo e Cultural dos Estaleiros

Navais de Viana do Castelo, representado

por Jclsé Esteves;

- Associação

:

Amigc_ls

do Mar, represcntada por paulo Magalhães;

VIANAPEsCA-Cooperal.iva de Produtores de Peixe de Viana do Castelo, representada

por Portela

Rosa;
:,

,i

,,,.

,,

-

Clube de Vela de Viana do Castelo, rep-f95€ntado.por Mário pena;

-

Rui Martins, a título individual;

'tt

tlt'

- Clube-de Oficiais da Mariinha Mercante, represenla do eor H u.c.o,Fittos..

-

Defensor Moura, a título individual;

- António

Fundação Gil Eannes,

dos Santos Lima, a título individual;
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- West Sea, representada por António dos Santos Lima.

C.

O Revísor Oficial de Contas

Adérito Cardoso, Revisor Oficial de Contas.

-

São competências dos órgãos:

A.

Compete ao presidente do conselho diretivo da Fundação: arte 8e ne 2 dos estatutos

-

Convocar e presidir às reuniões do conselho diretivo:
Representar a Fundação, em juízo r: fora dele;
Executar e fazer executar as deliberações do conselho de diretivr;

Superintender em todos os serviços da Funclação e dirigir o respetivo pessoal;

Atribuir; ouvir o conselho diretivo, a qualidade de membro do conselho de fundadores, bem
como fixar, anualmente, o valor da contribuição mínima exigível para se adquirir a qualidade de
candidato a membro do conselho de fundadores;

-

Submeter à apreciação do conselho de fundadores as deliberações do conselho diretivo que se
lhe afigurem, nos termos dos presentes estatutos e demais normas aplicáveis, contraditórias
dos

fins e interesses da Fundação;

-

Propor ao conselho de diretivo

a

alteração dos estatutos, após parecer do conselho de

fundadores;

-

Designar um vice-presidente de entre os v'gais do conselho diretivo;

Propor ao conselho diretivo a nomeação cJe um secretário-geral, responsável pela gestão
corrente da Fundacão.

-

o presidente

do conselho diretivo poderá manrlatar o vice-presirlente para o exercício de torjas

ou algumas das suas competências.

B.

Ao conselho diretivo compete, nomeadamente: arts ga ne1 dos Ëstatutos

{Qboral
,

-

Navio Gil Eannes

.

e gproyer o plano anugl de

ativirJades; ,

Dufinlr a organização intelna da Fundação e

"t"oorai*

..-

.... :-

:

rnrnurç,o, necessário$,,'ireguràmentos;

Nomear o secretário-gerar da Fundação, sob proposta do presidente;
Praticar todos os atos rerativos à admissão e gestão de pessoar;
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Deliberar sobre

a criação de delegações ou quaisquer outras formas de

representação oa

Fundação;

ArJministrar o património <ja Fundação, cabendo-lhe deliberar sobre a aquisição, alienação ou
oneração de bens móveis ou imóveis ou o seu aluguer, arrendamento ou cessão;

Discutir e aprovar o orçamento da Fundação;
Elaborar e aprovar, após parecer do conselho fiscal, o relatório anual, bem como o balanco
e as
contas de cada exercício;

Propor ao presid<:nle do conselho diretivo a atribuição da qualirJacle rJe membro cjo conselho
de
fu nda

d

ores;

Avaliar, convertendo em euros,

a

contribuição para efeitos de canclidatura

a

membro r:o

conselho de fundadores, sempre que aquela seja feita em espécie;
DecÍdir sobre quaisquer outras matérias que respeitem à atividade da Fundação e que, pelos
presentes estatutos, não constituam competência de outros órgãos;

Aprovar as alterações dos estatutos.

C.

Ao conselho de fundadores, compete, emitir pareceres sobre: arte 12e ne 1 dos estatutos

*
-

D.

O orçamento e o plano anual de atividades da Fundação;

Relatório de atividades e contas;
A alienação 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 do conselho diretivo ou
pelo conselho diretivo.

Ao Revisor Oficial de Contas, as competôncias legalmente estipulaoas.
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- Objetivos
A.
B.
C.
D.

Operacionais

Aumentar o número de visitantes e a qualidade da experiência de visita do navio;
Adequar a organização interna à realidade atual da Í:undação;
Dar continuidarJe ao processo de reabilitação do navio;
Criar e difundir conhecimento sobre temas associados ao mar e suas atÍvidacles

5 - Atividades Previstas para 2022

5.1

Face ao objetivo de aumentar

o número de visitantes do navio

pretende-se realizar as seguintes

ativida des:

5.1.1
.

Comunicação do navio

lmplementar uma estratégia de gestão de comunicação na WEB, que inclui post em redes sociais,
anúncios e difusão de notícias em órgãos de informação, clanclo visibilidade e promovenrlo o
navio museu e as suas atividades:

o

Parl.icipação em feiras de turism<:

i.
ii.
iii.

5.1.2

BTL

- Bolsa de Turismo de Lisboa

Feira do Livro, Viana do Castelo

Xantar, Ourense

Campanhas

-

-

março; em parceria com o Município de Viana do Castelo;

- julho; com stand próprio;

novembro; em parceria com o Município de Viana do Castelo.

de comunicação com a Intidade Regional de Turismo, através dos meios

de

promoção do Turismo do Port<l e Norte de portugal:

r

TOPAS

'

Lojas Interativas de Turismo do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, Porto Welcome Center

-

Loja Interativa Móvel

Santiago (Galiza,
o

: .,ledes

.t

ações mercado nacional e ações em Ëspanha;
e

Espanha)

Soc19i1tniggbogf 9

i,Programa e'ducativo

5.1.3

-

;l

tSstagram)

. ì.0'",.n"nrr;..t"

.-

-...::i:

a sítuaÇãb sanitárilassi,.n o

' '" ''ri
our*,í1Ì.'-

Atuatização das atividades e programas do serviço educativo para o ano letivo2022/2023.

:l

a

Conceção gráfica de uma nova brochura para o no letivo 2O22/2023.
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Revisão do plano de comunicação que permitã
que a informação do serviço educativo
chegue às
escolas do primeiro, segundo cicro, secundário
e ensino superior de todo o país;
Divulgação do serviço ecjucativo às escolas
da vizinha Galiza, havendo para o efeito
a necessidaoe
da tradução para a ríngua espanhora da brochura
educativa;

continuação da divulgação do programa educativo junto
dos Agrupamentos de Escuteiros

e

Guias de Portugal;

Programa de serviços para profissionais

5.1".4

continuação da implementação da oferta
de serviços orientado para os profissionais do setor
do
turismo' através do qual, e em estrita ligação com
os mesmos, se pretende criar uma oferta oe
serviços orientada que responda aos interesses
e necessidades dos turistas que visitam Viana
oo

a

Castelo;

continuação da implementação plano de comunicação
que torne evidente os benefícros
associados a este programa;
Focalização deste prclgrama nas participações
da FGI nas feiras de turismo, gerando reuniõe_s
oe
contratação e iniciativas de íollow_up pós-feira.

5'1

5
o

Pr.grama para grupos de visitantes de Juntas
de Freguesia e Turrsmo Sénior
Elaboração de programa para o.lurismo Sénior
e passeios de grupos promovidos pelas Juntas
de
Fregu esia;

lmplementação de um programa de c<lmunicação
para rJivulgação junto clas Associacões

'

fJ É]

Reformados e Juntas de Freguesia;

5.1.6 Programa para visitantes individuais;
r Reforçar a qualidade da experiência

de visita ao navio para visitantes individuais,
através do
enfoque na criação de uma experiência única
e memorável:

o

criação de um plano de comunicação que reforce
a visibilirjade e notoriedade rjo navro. em
especialjunto dc-rs habitantes e visitantes
região
da

norte e da

,',:1,:;,

.

Gariza.
,.

.:

.

1:iì...,ìsistema de áudio guia

t,:;

'
r

conclusão do processo de aquisição do sistema
de Áucrio Guia;
o sistema <Je áudio guia incruiu as áreas recentemente
reabiritadas;

o sistema estará riisponíver na

l:r'li
:::

ríngua portuguesa, inglesa, francesa,
espanhora e
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As atividades para os diferentes públicos de visitantes pretendem
melhorar a qualida<Je da oferta de

serviços da Fundação, com o objetivo de retomar progressivamente
o fluxo cle visitantes no Navio

Museu e contribuir para o aumento do turismcl em Viana do
Çastelo, no estrito cumprimento das
normas sanitárias e do nosso plano de contingência COV|D"19

5.2

Face ao objetivo de adequar a organização interna à realidade
atual da Fundação, pretende_se realizar
as seguintes atividades:

5.2.1.
r

RecursosHumanos

Preenchimento das vagas do quadro cle pessoal, julga<1as necessárias
e imprescindíveis, já objeto
de aprovação pelo conselho diretivo, tendo em consideração
os constrangimentos orçamentais e
a possibilidade de recurso a mão-de-obra temporária na
época alta de visitantes;

r

Gestão

da uma bolsa de guias, a serem utilizados nas visitas guiadas, com recurso

ao

voluntariado e guias remunerados, em função serviço prestado, procurando
reduzir os cusros
Promover ações de formação juntos dos guias tencJo em vista qualidade
a

o
r

do seu serviço;

Reestruturar

pesquisa,

e

o arquivo da

Fundação criando um arquivo temátíco, para melhor

e mais

fácil

criação do arquivo histórico. No arquiv<: morto eliminar
os dclcumentos que

legalmente seja possível e não se consirJerem necessários para
a história da tuncjacão.

5.2.2
r
.

Sistema de informação do navio

Reestruturação da rede, equipamentos attvos e passivos,
incluindo o servidor:
lmplementação de um Data Center e sua rerJundância;
Ligação do Navio ao anel det fibra ótica da cidade, permitindo
a interligação com Data center do

'

IPVC;

o

Negociação do acesso à internet conjuntamente com
o lpVC, ganhando desta forma escala
permitindo uma merhor quaridacJe cie serviços e redução
de cusros;

e

:

t t'nt'utto de um novo-website para a, Fundaçâo;
r

,.,,.,,

.

.

c-om a

incluião de novas funcionalidades e uma

melhoria global da au.qlidade darinformação,

cle: moc]o a proporcionar umâllmelhor
experiência
para o criente quer no serviço de vÍsitas, quer
na compra de produtos na roja onrine;

Alojamento da página oficial da Fundação no Data Center
Oà pVC;
f

'

-..'.,

,
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5.3

Criação da Plataforma Digital das Memórias da Pesca do Bacalhau da qual constará toda a informação

sobre a atividade de todos os intervenientes, Armadores Capitães, Oficiais, Pescadores, Navios e seus
construtores, Informação sobre as viagens dos navios, assistência aos pescadores e frota.

Pretende-se que esta plataforma inicialmente seja de organização e consulta interna e gradualmente
passe a ser de consulta publica online, com acessos hierarquizados e livres.

Para o efeito será criado um índice com os títulos e as páginas de toda a documentação em arquivo,

de modo a catalogar os documentos e facilitar a busca por determinado título/tema.

5.4

Face ao objetivo de dar continuidade ao processo de reabilitação do Navio, pretende-se realizar
as seguintes atividades:

-5.4.1- Reabilitação e musealização de

Espaços do Navio

i^

Reabilitação do camarote do 1s Maquinista;

ìi.

Reabilitação clos camarotes dos Ajudantes de Motorista;
Na reabilitação e adaptação destes espaços deverá ser mantida a sua traça original,
sempre que viável;

iii.
Ìv.

Manutenção dos espaços exteriores do navio;
Reabilitação do pavimento da cozinha.

Máquinas

Casa das

\i.

Continuação da sua reabilitação pintando-se com as cores originais

a máquina

principal de BB, geradores, demais equipamentos e encanamenros;

Vi.

Limpeza e pintura das cavernas por baixo dos estrados;

5'5

Criação da sala eVocativa da pesca à linha na antiga messe dos Oficiais maquinistas;

5'6

Fac;,,,9.,,9.

objeliu"

:ri"l : oifylalr

realizar as seguintes
I :,pieiende-5e

5.6.1

conhecimento. sobre temas

atividades:

,

-,

ass-o-ciarJos

ao mar e suas atividades,

,ll

,1,.

.

i*;r;"

rt::.

.

.l, cor .i
i!ìll''::':.
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8ll tanne$
uiana d0 GastGlo
verifica a necessidade cjo seu tratamento, digitalização
de toc]as as fotograíias em suporte papel,
catalogação e respetivo arquivo e a criação de um
regulamento de cedência de imagens ao

exteriot razão pela qualse torna imperioso

5.6.2
.

a criação do centro Multimédia:

Comunicação Online do Navio Gil Ëannes
Redesenho e atualização dos conteú<Jos do website
e criaÇãr: da loja online às novas ferramentas
exrstentes, recorrendo aos sistemas de apoio para
a retoma rio Ì.rrrismo.
Materiais audiovisuais para animação dr: navio e venda

5.6.3
r

Projeto de recolha e produção de um vídeo sobre
memórias da pesca do bacalhau
i' Recolha de depoimentos em vídeo a antigos pescadores

retratando o tema em

forma audiovisual:

ii'

Produção

um filme com as histórias contadas na primeira pessoa por quem
viveu
a faina, permitindo a preservação ímportantíssima
de uma memória
cJe

imaterial

iii'

e

coletiva detodos os quantos fize.ram da pesca do bacalhau
a sua senda rjevida;
o filme cjestina-se a ser visionado a bordo pelos visitantes
e ser vendidcl na loia de
bordo;

Continuação da política editorial da Fundação

i'

No âmbito das comemorações dos 25 anos drl resgate
do navio e chegada a Viana do

castelo, em 3o/ot/2023, edição de livro/álbum
de todos os navios portugueses da
pesca do Bacalhau
nos séculos XX e Xl.

5.6.4
r
5'6'5

Animação cultural do navio;
Realização de exposições de acordo com um programa
próprío;

Recurso

ao mecenato e parcerias para obtenção de diferentes recursos
como fonte

de

financiamento da Fundação;
'a,

5i6'ia' :'Tem constado dos Planos de Alividades dos
riiiimÀs anos a c,ístituição de,,,Á iunoo de reserva

ï :: ":: : ï, .:". J, ;,,:,.'ï" : J: ï;*':ï ï:,i ::ï ï" ï:
tiveram como
"
ï:::,ï,:

consequência períodos de fecho

Fundação
Gil Eannes, Fp
'..1-:-.',....i.......,.'...........,...'',,:|ì:::j.Ì:]]i:

Pf
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horários de abertura e fecho do navio, dimínuição drástica do seu numero, e grande incremento
com as despesas de limpeza e desinfeção, tendo como consequência uma dramática diminuição

de receitas e esgotamento das reservas financeiras

da

Fundação pelo que até ao

fim

da

Pandemia e retoma do ritmo normal de visitas não haverá a continuação do Fundo de Reserva;

5.6.7

Envolvimento dos membros fundadores:

5.6.8

Promoção do mecenato junto das empresas do tecido empresarial regional e nacional;

Do orçamento global da Fundação, orçado em 230 000€,

foi

alocado para efeitos de investimento

/

implementação das atividades referidas no ponto 5, um total de 78 800€ esta verba é o total das rubricas das
atividades abaixo discriminadas.

Receita
Receitas de bilheteira

190 000i

Venda de produtos e livros

30 000€

Mecenato, patrocíníos e donativos

L0 000€

Total

230

Atividades

Investimento

Gestação de Comunicação na WËB
Participação Feiras de Turismo

e FIïUR, Madrid;

1 200€

o Bolsa de Turismo de Lisboa

-

BTL;

o Feira do Livro, Viana do Castelo;

.

Xantar, Ourense;

Programa educativo

o

Lonceçao graÌrca;

3 000€

Trad ução;

Fundação Gil Eannes,
:i:'::'::r
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Adequar
orga

n

100€

Programa para grupos de Juntas de Freguesia e Turismo Sénior

100€

Programa para visitantes individuais

50€

Conceção Gráfica e Produção de merchandising

4 000€

Sistema de informação do navio

s 000€

Recurso a mão-de-obra temporária na ép<-rca alta de visitantes

6 500€

à

realidade atual da
Fu

Programa de serviços para profissionais

a

ização

ínterna

Envio escolas.

ndação

Dar continuidade

Reabilitação do camarotr: do 1e maquinista

300€

Reabilitação dos camarotes dos ajudantes de motorista

300€

ao processo de

Reabilitação dc espaços do navio

1

reabilitação do

Reabilitação das casas de banho masculina e feminina dos funcionários

9 750€

navÍo

Sala evocativa da pesca à linha

000€

500€

Fundo de reserva
Criar e difundir

Centro multimedia da fundacão

conhecimento

Website da Fundação

sobre temas
associados ao mar
e suas atividades

3 000€
20 000€

dição do livro/álbum Navios Port. da pesca do Bacalhau nos Sec. XX e X

24 000€

Exposições

Os desafios para 2O22 são grandes, pretendendo a Fundação Gil Fannes com um conjunto de atividades que

constam deste plano promover e alcançar os seus objetivos fundacionais, num propósilo claro cje concretizar

com a brevidade possível, a regular atividade presencial do Navio e, em particular, o regresso ao número de
visitantes conhecido em 2019, mantendo o enorme empenho que a equipa da Fundação tem tido na fase
pandémicâ;itÈstacando'se de entrë-êstês â vàliá,è aesìliêìrèíà iJo! coiaUoraCor", o, run.t.ção Gil Eannes.
:::
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Orçamento de Exploração para 2022
Orçamento 202í

Iltno Ío 8lStcf er'ndas25 000,00 €

2 PÌ,estação dê sêÍv,.íCos

Visitás,aoNavb .
.,a.)1.:;,,=.
ôr

:,,,.

....:,.:'::

180 000,00 €
180 0q0,00 €

Sübtoidf

,

: a::.a:: .

Outros proveitos
Meadnãiú,iirtlbnâíiüo*p átioei hió

Total de Proveitos Previstos {A) =

'Ü',t-ì'

;
,OU

l;:"

ou"

(1

uu*""
.,

.iÌ:iìíì,60t,00€,
"

.

,,1
:, : ':'::
:a.aaa:. a.

Publicídarje
Mgilância e segúrançà
Honorários
Gon,sêrvação e;repatraÇãò

r

50€,00 j€
6 000;00 €
1 000,00 €

:

500,00 €
2 500,00€

Comunicaçâo

.3,*00;,00 €
3 000roo €
,,--:,,,,'tô0g ,g

geguros
Limpezâ,h[gieneÈconforto
Outros fornecimentos e serviços

ìoo,ooc
Subtotal

I

,2,í:300,00 €

,,'B Gistir.s,com o pessoal
Remunerações do pessoal

ï'ìì

]ll

fí

92 683,01 €

. Ëncaigos sobre remuneraçóes
. @ufos gastos com o possoaf
; r
,4 ' ï, "< "i
:

\j

i

.. 6;0-0€,00e
':t'1oo,oo€

Ferramentas e utensílios
Material de escritório

.,
.

€

2t5 0o0j0o €

ÈàOalhqs especializados

. ,..,

€

'i',,,,,,;"

' ,I.*;ìi,nentbseSErviços

.

l

.,,., .,"'

.1O:$00;00
.tb ooo,oo

Subtotal

sl

l

,

I

ostrds gastos

'' [H'.*"

eperdaê

.

.-Sub(otal

18:150,í4 €
2iit66,85.€

4t+u-ãoú€,

:.

ll

,-.1

,..1,'4t..

l'

l,

:

íoo;00 €

,

5OOj00

ubtorat (9)

€

600i00 €

10 lnvestimentos

,:

Frograma eàucativo
Programa dè serviços parai profissionais
para juntas de Íreguesia e Turismo
visitantes incüviduais

Í

-'. €
00ri,00,€

(eonçepçâo)
dê informaçãg d9

{avjo ,

_

qFundação

1r...
.
t#q''
o*ï:.':

i I

]ì:áÌSSì!Èqï"1
d.i lii

j

iì 1;

{1'

{-::i
2í5 000,00

Ìi-+-.
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Parecer do Gonselho de Fundadores
Aos vinte e oito dias de dezembro de dois mil e vinte e um, dando cumprimento ao preceituado na
alínea a) do no1 do arto. 12 Secção lll dos Estatutos da Fundação Gil Eannes, FP, reuniu o

Conselho de Fundadores com a finalidade de apreciar o presente Plano de Actividades e
Orçamento para o ano 2022, apresentado pelo Conselho Diretivo.

Depois de analisados os documentos e tudo considerado, o Conselho de Fundadores concorda
presentado e propõe: - Que se aprove o Plano de Actividades e
com os documentos que lhes
para
Orçamento
o ano 2022.

do Castelo, 28 de dezembro de 2021

Luís Nobre
(Câmara Municipal de Viana do Castelo)

lrL

Mário
de Viana do Castelo)

L

Joaquim Gonçalves
dos Portos do Douro, Leixões e Viana do
Castelo)

(VIANAPESCA - Coop. Prod. de Peixe de Viana do Castelo)

----\J
-erltr---4'--*^
-

-

Carlos Manuel Benjamim Marques da Silva
- Transportes e Reboques Marítimos, S.A.)

Carlos Rodrignre(Instituto Politécnico de Viana do Castelo)

(TINITA

Rui Martins

(Turismo Pofto

Poftugal)

lúnior

Manuel
(Associação

(Clube de Oficiais da Marinlìa Mercante)

do Castelo)

anuel Esteves
e Cultural dos ENVC)

Defensor Oliveira Moura
(A tÍtulo individual)

António Santos Lima
(AlÍtulo individuaÍ)

(West Sea

Navio Gil Eannes

tndago

.

-
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Aprovação do Conselho Diretivo

ao preceituado na
Aos vinte e oito dias de dezembro de dois mil e vinte e um, dando cumprimento
lll dos Estatutos da
alínea a) do no1 do arto. g Secção ll e a alínea a) do no1 do arto. 12 Secção
aprovar o presente
de
finalidade
com
a
Fundaçáo Gil Eannes, FP, reuniu o Conselho Diretivo
Plano de Actividades e Orçamento para Q ano 2022'

aprovou o Plano
Depois de analisados os documentos e tudo considerado, o Çonselho Diretivo
de Actividades e Orçamento para o ano 2022.
Viana do Castelo, 28 de dezem

de 2021

Nobre

Municipal de Viana do Castelo)

e Viana do Castelo)

(Administração dos

(West Sea

-

António Santos Lima
Estaleiros Navais Unipessoal, Lda)

Oe--b
-- {arLt /r.
Rodrigues
Carlos

(Instituto Politécnico Viana do Castelo)

Paulo Carrança
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