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Relatório de A do ano 2019

Durante o ano de 2019 visitaram o 87 480 mil pessoas.

No dia 31 de janeiro, a Fundação Gil comemorou o 21o arniversário da chegada
do Navio HospitalGilEannes a Viana do , proporcionando entrarCa gratuita aos visitantes
nesse dia. O evento comemorativo do foi realizado em doisr momentos distintos. O
primeiro teve lugar no dia 31 de janeiro com apresentação do documenlárÍo,,Campanha do São
Ruy de 1952" no Teatro Sá de Miranda. e de cerca de 22O pessoas, o segundo a bordo

do livro "A Pesca dc Bacalhau - Tomo lll" e
do navio no dia 03 de fevereiro. com a

abertura da exposição "Campanha São Ruy 1 , que contou com a participação de 75 pessoas.

No âmbito das Feiras de Turismo. a F Gil Eannes participou pela primeiÍavezna
FITUR (Feira Internacional de Turismo em ) realizada de 23 a 27 de janeiro, convidada a
estar presente no stand do Município de Viana Castelo. pelo terceiro an(r consecutivo, participou
no 20o Salon Internacional de Turismo em Ourense, dias 9 e l0 de fevereiro, também
a convite do Município de Viana. Na Bolsa de

primeira vez com stand próprio.

urismo de Lisboa (BTL) de 13 a 17 de março, pela

Para a participação na 31a Edição da a Fundação contratou unr stand com 9m2e duas
frentes, que ficou localizado junto do stand do icípio de Viana do Casterlo, de forma a manter a
proximidade com a sua marca territorial: do Castelo". Durante os citnco dias da Feira. além
da promoção ao público geral, através da dos desdobráveis, forarn também realizadas as

como a identificação dos agentes de turismo

Museu, através da entrega dos packs de oferta.

reuniões agendadas com os profissionais,

presentes e a divulgação das atividades do

Como!,regultado da participação nas F ras de Turismo, Íoram estjabèleçidos 49 contatos
com opêfadores, alojamentos e municípios,

cerca de 3,2b0deS.dobráveis distribuídos ao

ilizando a entrega de 46 peks de ofertas, e

geral (visitantes da feira).

contactos estabelecidos, pelo que resultou

o via email com o envio da brochura Trade aos h
parceria com as Agências de Viagens Traventia, /

Living Tours e a Fundação Inatel, bem , a renovação da parceria corÍì a Interpass, que
trouxeram cerca de 560 pessoas em visita ao io Museu, em 2019. 

n @.
-)

Após a Feira, foi realizada a
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Ua||a do GrstGlo

Também, no mês de junho, a F participou na Mostra Gatstronómica e Cultural do
Porto e Norte de Portugal na Colunata de
da Conferência Internacional de Turismo (

no Bom Jesus em Brqrga, integrada no âmbito
Conferences on irouism ICOT), que teve

como objetivo divulgar as especificidades sticas e gastronómicas mats representativas e
diferenciadoras do território Norte de

promover o Navio Museu através da

e, no caso do Gil Eanrres, teve como objetivo

e informação sobre os seus serviços existentes.
Ainda no âmbito das Feiras. no de julho, a Fundação parüicipou pelo terceiro ano

consecutivo na 39a Edição Feira do Livro de

da Feira foi promovida a linha editorial da F

do Castelo, com stand próprio. Durante os dias

que compõem as edições da instituição. A

com a venda e a divulgação dos 1g títulos
também promoveu fl venda de 33 títulos de

outras editoras com temas relacionados com mar, pesca e embarcações. Foi contabilizado o total
35 livros e 2 produtos vendidos, sendo 7 tí da Fundação e 14 títulos de outras editoras.

Em relação ao serviço direcionado grupos de escolas, as ativirJades educativas foram
atualizadas, bem como, a brochura teve novo para o ano de 2019. Assim, no início do ano
foi realizada a divulgação do serviço , com envio de circular via emailjunto das escolas
da região Norte, Centro e Lisboa. No final do letivo, foram enviadas brochuras impressas via
CTT para 200 instituições de ensino do distri de Viana do Castelo e da negião Norte, presentes
na base de dados da Fundação (fichas de dos últimos 3 anos).

No que se refere aos programas aos parceiros do turiqmo, no início do ano foi
feita a divulgação com envio de circular via

Centro e Lisboa, bem como, aos contactos

junto dos agentes de tlrrismo da região Norte,

nas feiras de turismo. Também, via telefone.
email ou presencial, com pedido de por parte dos profissionaisi foi dado a conhecer o

envio ou entrega da brochura Trade.serviço destínado aos parceiros do turismo,

b
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Visitas

O ano de 20'19 encerrou com 87 490

Eannes, FP contabilizou 8 436 visitas isentas

87 480

c

tantes, sendo que desse rìúmero, a Fundação Gil

pagamento, número inferior ao do ano de 2019. e
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que corresponde à soma totaldos menores de anos, dos professores isentos, dos guias turísticos
profissionais e outros grupos de ínteresse superiormente. Nesse registo também está
contabilizado o número de participantes nos

Museu.

que aconteceram ao longo do ano no Navio

De acordo com o gráfico e como

ocorreu nos meses de verão, de junho a

mente acontece, o mai,or registo de visitantes

, o Navío recebeu ern média cerca de 420
visitanters por dia, sendo que no mês de

dia.

registou ern média a entracla de 700 visitantes por

As visitas guiadas a grupos com paga refletiram 10 229 pesisoas e os grupos com
isenção refletiram 317 pessoas,

escolas, grupos turísticos, outras instituições e
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assim um total de 10 546 r,'isitantes em grupos de
particulares.

tundaÇo públie de direÌto privado, FP . N|PC 504 668 340 . hrimónio Social 326 600,97 EuÍos . na Conseryatória do Registo ComeÍcial de Viana do Gíelo sob o n.o 12 . Registo RNMT n o 317/201 1



Visitantes 19 - por tipologia

Visitas em 2019 - por tipotogia

r Individual

I Famílias

Í Grupos de Escolas

I Grupos Turísticos

I Vouchers

t Gratuítas

ro 229

r 508

t91
I 189

I 855

r 357

r 34t

I 960

,- 12a5

1.,4 892
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Grupos de Escolas

7 920

Grupos T

2 309

Visitantes em Grupos Escolas, TurÍsticos e lsentos

Grupos lsentos

3L7

em grupos pagos e isentoqr
-Total real do número de

Os visitantes estrangeiros alcançaram 195 dos quais os espanhóis continuam a liderar

2 935 brasileiros, I 4gB ingleses, 1 406

outras nacionalidades.
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Visitantes por idades 2019

1- 498

Brasileiro Alemão Americanro
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OutrosInglês Total

com 17 223 visitantes, em seguida 6 463

alemães, 259 americanos e 2 411 visitantes

55 285

Portugueses
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Divulgação

Em 2019 deu-se continuidade à do navio junto dos rórgãos de comunicação

sempre que se justifiq;ou.social quer a nível regional, nacional e i

Manteve-se a presença e atividade divulgação do Navio Musqu Gil Eannes nas redes
sociais Twitter Facebook www.faceboqrk.com/naviooileannes e
em abril iniciou-se a atividade no Instagram

Em 2019, o perfil do navio museu no teve um aumento de 19 seguidores, passando

de 199 para 218. Também no valor médio l, as publicações obtiverqm 5.6 K de impressões,
1o/o de taxa de participação, I cliques no link, retweet e 30 favoritos.

No que se refere à página do navio no

seja, de 6 001 passou para 6 477.

O número médio de alcance das

alcançadas e 2688 o número médio de

cerca de í01 reações, sendo o "gosto" e

e 8 partilhas por publicação. No Grupo de do Navio Hospital Gil Eannes no Facebook
regista 2 148 membros no presente momento.

No Instagram, com início de atividade

neste momento um total de 915 seguidores

pessoa, 475 impressões e 11 visitas ao perfil.

acebook houve um aumenlo de 476 seguidores, ou

blicações feitas foi de cerca de j469 pessoas

que viram qualquer conteúflo de ou sobre a página,

" as principais reações iderttificadas, 3 comentários

primeira publicação em abril de 2019, o perfil tem

as publicações têm em nlrédia o alcance de 3S0

Ainda no âmbito da divulgação, a
Património, com o tema "Artes, património,

europeu_da5 èxposições e visitâS âo NaVio

l-ambém participou no Dia Mundialdo

ndação participou nas Jornadas Europeias do

Lazef', proporcionando aspim divulgação a nivel

..-ìlì:-:,

melhor paraitodosl, permitindo a visita qo
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nsmo, com o tema "Turismo e Emprego:.Um futuro

com redução de 50%, no preço do bilhete.
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Eventos

Para além das comemorações do rsário do navio já referido no início deste relatório
também foi realizado um seminário sobre

Clube de Oficiais da Marinha Mercante,

da Marinha Mercante.

ados Médicos a Bordo dos lNavios',, organizado pelo

o orador o Dr. António Ferreira Lobo, oficial piloto

No âmbito das Celebrações pascais, Capela do Gil Eannes integrou a visita noturna às
capelas da cidade no dia 18 de abril (eui
pessoas.

Santa) tendo sido registado a visita de 1 215

O quarto e último tomo da coleção ,,A do Bacalhau - História, Gientes e Navios", escrita
pelo Capitão João David Marques, foi

Os Arrastões".
no dia 0í de junho, tenqlo como título ,'Tomo lV:

A exposição "Heróis que o Tempo não esteve patente na Bibliroteca pública Municípal
João Brandão na Vila de Tábua. E no âmbito

de legos intitulada "Procissão ao Mar em

Festas d'Agonia, a Fundação recebeu a exposíção

, de Dionísio Gomes.

De forma geral, diversos outros e reuniões aconteceram ao longo do ano quer na
sala "José Hermano Saraiva,, quer noutros do Navio, como: a Cimeira do lpVC: a
apresentação do carlaz oficial da 31a Se Académica do IPVC; o ENED - Encontro Nacional
de Estudantes de Design; os jogos de

projeto CHERISH, no quala Fundação

"Viana Joga Forte"; e a n:união da CIM sobre o
se integra.
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Linha Editorial

Dando seguimento a linha editorial da

publicações.
ção, durante o ano fomm editadas três novas

A primeira foi o Tomo 3 ,,os Navios- da Pesca à Linha", terceiro livro da coleção ,,pesca

autoria de João David Baterl Marques, no dia 03 de
o anÍversárío.

do Bacalhau - História, Gentes e Navios',.

fevereiro, no âmbito das comemorações do 2

A segunda, concluindo a coleção da ,, do Bacalhau - História, Gentes e Navios". foi o
Tomo 4 "Os Arrastões", também da autoria

de junho.
João David Batel Marques, apresentado no dia 01

E a terceira publicação, foi o livro ,,Gil
s - San Jones" de António Trabulo, no dia 16 de

novembro, no âmbito das comemorações do a do Mar.
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Gestão administrativa e financeira

Ao longo do ano primou-se por uma de forma organizada tllndo em conta:

a gestão de contas correntes controle de créditos e débitos:

a execução de faturação, a fornecedores e repebimentos:

o controlo do caixa, tesouraria contas bancárias (conciliação bancária);

a execução das atividades n para cumprimentq, das obrigações fiscais,

, salários e outros (le apoio à contabilidade:como emissão de SAFT. lVA.

arquivo de documentos à atividade contabilística:

controlo e registo da expedida e recebidai

controlo diário de visitantes receitas, com o envio de$ta informação para os
membros do Conselho Di

No âmbito da contratação pública à preparação dos dqcumentos para abertura
de vários procedimentos e lançamento dos em plataforma de conìpras públicas.

Para além disto, ao longo do ano foífeita a preparação dap reuniões do Conselho
Diretivo e Conselho de Fundadores que a boa gestão da Fundaç:ão Gil Eannes.

Foi feita a renovação anual da licenga

Turismo de Portugal.

de Operador Marítimo-Turístico junto do

Foi assegurada a manutenção de todo equipamento i nteg rado nq plataforma informática
existente na Fundação, quer o pOS de loja, idores, postos de trabalhol e o sistema de CCTV.

a

a

a

a

a

a

a

Eixecução dos trabalhos necessários

e faturação.

Cìestãrc e organização da loja

vitrina e etiquetagem. Acompanhamento aors

o atendimento telefonico, presencial e correio

a manter em funciona.menlo.o spftware de gestão

r .:r:,

o controlo de stocks, rellosição de produto em

1.-ì::l:r': 
-'ri..''ì- i'

trabalhadores que asseguram o atendimento da

de faturação adequarjos. Também foi asseguraclo
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Gestão de recursos

Para suprimir a falta de recursos humanos apoio ao atendimento, manutenção e promoção do
navio museu a Fundação Gil Eannes à abertura de um procedirtnento concursal. através
da publicação de anúncio em jornal local, curricular e realizaçãq de entrevista.

Foram recrutados dois elementos e "contrato de trabalho a terÍno certo" à data de 1 e 4
de julho, pelo prazo de quatro meses e

aumento sazonal de visitantes.

a suprir as necessidades decorrentes do

O Conselho Diretivo decidiu não renovar o com um dos elementol; por considerar que não
se enquadrava devidamente nas funções tinha a desempenhar e o outro etemento, por
iniciativa própria acabou por rescindir com a Fundação.

Ambos elementos deixaram a Fundação em de 2019.

Por outro lado, o Conselho

"contrato de trabalho sem

operacional e na categoria

Diretivo recrutou e

termo" à data de

integrou no quadro de pesslraldois elementos. com

Manutenção e segurança

Os trabalhos de reabilitação/restau ro o ano de 2019 consisltiram em:

de julho, na categoria profissional de assistente
profissional de té superior.

Reabilitação da fa

Reabilitação da copa

Reabilitação dos dois

doentes contagiosos,

de isolamento dos (loentès contagiosos;

Reabilitação do

Reabilitação do

dos doentes convalescentes,

dqs doentes convalescenrtes:

Reabilitação da copa enfermarias;

Reabilitação do c medicamentos e apositors:

Reabilitação das três

a

a

a

a

a

a

..: o

.' _-: 
la-j:.ì.: .
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Reabilitação da casa

Reabilitação do

Reabilitação da

de esterilização;

roupas dos internados;

dos Lavandeiros:

a

a

a

a

, da casa de secagem, das duas lavandarias e casa

Reabilitação dos

sanitários:

do 1o e 20 médicos, do capelão, da biblioteca e

Durante o ano de 20i9 o sistema de manteve-se ligado aqrs Bombeiros Municipais
e o sistema de CCTV por via remota, ligado aos Serviços de Ação Social do Instituto
Politécnico de Viana do Castelo, o qual a vigilância diária no peÍíodo da noite.

Procedeu-se à revisão anual do de alarmes, incêndio e exlintores do navio.

Viana do Castelo, 30 de junho de 2O2O O Gonselho Diretivo

Navio Gil Eannes . Doca Comerçial . 4900-321 Viana do Castelo . Tel. +351 259 809 . Tlm. 914 534707 . wwwfundacaogileannes.pt . e-mail: geral@fundacaogileannes.pt

1<

funda@o públio de direÌto privado, FP . Ntrc 504 668 340 . hüimónio Social 326.600.97 Euros . tundacáo na Consêruatória do Registo Comercial de Vial a do Caíelo sb o n.o 12 . Reoisto RNMT n.o 317n0.t 1


