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R.etatório de Atividarles do ano 201'[
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O ano de 2017 foi um ano de crescimento do número de visitantes, tendo sido atingido um
número recorde de 85 mil vÌsitantes. O navio mus;eu Gil Eannes foi avaliado pela TripAdvisor
como 7o melhor museu português e únÌco no norte, no top 10 nacional'

do

'190 aniversário do regresso
No dia 31 de Janeiro, a Fundação Gil Eannr:s comemorou o
navio hospital Gil Eannes a Viana do Cas;telo proporcionando visitâs gratuitas a 204

pessoas que passarâm a bordo nesse dia. O evento comemorativo deste aniversário constou do
"Joâo Alvares
lançamento da linha edìtorial da Fundação Gìl Eannes com a apresentação do livro
o
Fagundes um Homem dos Descobrimentos" de Sienos da Fonseca. Nesle dìa de aniversário

-

programa "A Praça"
navio museu contou com a presença a bordo da equipa da RTPI quer para o
quer para o programa "Portugal em DÌreto".

No orìmeirrr trimestre do ano, a Fundação esteve presente em dltas Feiras de Turismo
de
como convidada no stand do Munìcípio de Viana do Castelo. A primeira o "Salón Internacional
Xantar" em Ourense, Éspanha, com o objetìvo de divulgar o Navio
Turismo Gastrona)mico

-

o
Museu junto do público galego. E, a segunda a "l3olsa de Turismo de Lisboa", também com
objetìvo de divulgar o NavÌo Museu junto do priblico em geral atravérs de um desdobráveì

promocional, mas, sobretudo, do público profissional do turismo e das escolas. Para o efeito, foi
bem
enviada uma cartíì-convite aos diretores das escolas de modO a visitarem o Navio no Stand,

como foram distribuídos packs de oíertas durante os dias da feira aos agentes de turÌSmo
parceiÍos do
identificados. Após a feira, Íoi enviado via emâll o plano de atividades destinado aos
turÌsmo, aos contactos obtidos e à lista "Hosted Buyers".
primeira
AÌnda no âmbito das feiras, a Fundação Gil Eannes também esteve presente pelâ

vez na Feira do Livro da cidade, promovendo a venda de lìvros da Iinfra editorial próprÌa, de
outros editores e museus, sobre a temática marìtinta, bem como a venda de produtos de loja e a
promoção do Navio através do desdobrável de divulgação geral'
No que se refere aos serviços do espaço museológico, Íoi dada continuidade a divulgação
do plano Educativo no iníclo do ano letivo 2017t2O18, com o envio da brochura educativa via
email às escolas rla região Norte e sobretudo, do distrito de Viana do castelo.
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Para além dessas açôes, a Fundação teLmbém participou do Dia Internaci6nal dos
Monumentos e Sítios, com o tema "Património Cultural e Turismo SustentávêI" e do Dia Mundial

do Turismo, com o tema "O Turismo sustentável como instrumento de desenvolvimento",
proporcionando assim atividades e visitas ao Navio Museu. A referir que neste Dia Mundial do
Turismo foi proporcionado às pessoas que visÌtaranr o navio museu, uma reduÇão de {jO% nas
entradas.

Visitas Mens;ris 2017
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O ano de 2017 encerrou com 84 435 visitantes, tendo sido o melhor ano desde que o
navio museu abriu ao público em agosto de mil novecentos e noventa e oito.

Dos 84 435 visitantes,

a

Fundação Gil Eannes contabilizou 10 891 visitas isentas de

pagamento, ou seja, os menores de 6 anos, os professores, os guias turisticos profissionais e
outros grupos de interesse que foram isentos de pagamento, bem como os participarúes nos
eventos oue aconteceram no navÌo.

.
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As visitas guiadas a grupos refletiram

I

ì

793 pessoas.

I

Visitantes 2017

-

por tipologia

L0 891

l

x Individual
gqor

.38 390

{

Famílias

t

Grupos de Escolas

K Grupos Turísticos
,&

Vouchers

& Gratuítas

2s 106
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Visitas em Grupo 2017

Total
OutÍos
Empresas

privadas

Empresas

públicas

Estab.

por tipologia

-

f.KWX&NWWM&,ôewqry8

&
!
t

Hoteleiros

9 79g

436
97
9g

8

X 395
Excursões/ Serniors W 480
Escuteiros/ Guias X 226
Associações W
1336
EntÌdades de Ensino/ATL *K
795
Agentes de Turismo

Escolas

Jardìns de Infáncia

x

373
2

000

4 000

6

000

8

000

10

000

12 000

Visita ntes emGrupos de Escolas, Turísticos e lsentos
12 000

10 000

8 000

6 000

4 000
2 000

w

0

x 2017

6rupos ïurísticos

Grupos lsento

1 858

681

*Total real do número
de visitantes

É)m

Total dos Grupos*

grupos pagos e ìsentos
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Os visitantes estrangeiros alcançaram 27 621 dos quais os espanhtris continuam a liderar

com 14 553 vìsitas, franceses

6

1

85, brasileiros

1

828, ingleses '1 073, alemães 1

041,

americanos 220 oúras nacionalidades 2 721.

Visitantes por Nacionalidades

201 7

90 000

84 435

80 000

ffiffi

70 000

60 000

56 814

50 000

ffi

ffiffi
ffiw

40 000

30 000

20 000

14 553

w
ffi w w

10 000

6 185

0

Português

Espanhol

Frances

rO73
Inglês

L

828

Brasileiro

1041

220

Aìemão

Americano

2727
8õSW
Outros

Total

Divulgação
Em 2017 deu-se contìnuidade à dìvulgação do navio junto dos órgãos de comunicação
social quer a nível regional, nacional e internacìonal sempre que se justificor-r.

Foram filmadas a bordo do Gil Eannes aìguÍÌas das cenas para a telenovela "Herdeira" da
em exibição.
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Manteve-se a presença e atividade de divulgação do Gil Eannes nas redes socrals mars

concretamente

no

iwitter

https://twitter.com/NavioGilEanngs

t

Íacebook

e

www.facebook.conr/naviogileannes

Nos acessos ao website www.funqacaoqileannes,. pt foÍ estatisticamênte registado em dois
mil e dezassete 135 134 visitantes, os quais efetuaram 244 721 visualizaÇóes, tendo sido o mês
de abril com mais visualizações 33 008.
No final de novembro a Fundação passou a contâr com uma colaboração, em regime de

avença, para

a

dinamização da presença nas redes sociais, passando

a haver

putrlicaçôes

diárias, nas páginas e foi crlado O "Grupo de Amigos do Gil Eannes" tendo tido uma aclesão da
orden'ì das três mil pessoas, igualmente disparou o rìumero de partilhas e gostos.
Eventos

A Capela do Gil Eannes integrou a visita noturna às capelas da cidade, no âmbito das
Celebrações Pascais.

Várias reunióes foram feitas na sala "José Hermano Saraiva" como: a cimeira do IPVC, o
congresso nacional das associações juvenis, agencia portuguesa do ambiente, um colóqr.rio sobre
saúder pela Associação Sangue Novo, uma das atividades do congresso de Solicitadores e

Agenles de Execução, Tributo à comunidade de SaÌnt Malo, assinatura de protocolo entre a
Fundação Gil Eannes e a direção do EstaçãoViana no âmbito do projeto "Pulsar Viana".

Exposições temporárias patentes nos espaços do navio museu como Arte e Ívledicina;

Cirurgia Cardio Torácica; Heróis que

o tempo não apaga

-

um dia

a

bordo de um lugre

Bacalhoeiro, de relevar que esta exposição contou com uma parceria do Grupo Jerónimo Martins;

Navios construídos; nos Ëstaleiros Navais de Viana do Castelo e Presépir:

-

Misterio de Deus

Incarnado, contribuíram para um maior fluxo de visitas ao emblemático navio hospital.
No dia de inauguraçáo da exposição Navios Construídos nos Ëstale;iros Navais cle Viana

do Castelo

foi

o

livro "Nómadas do Oceano" de Valdemar Aveiro,
apresentado o sisl.ema de áudio-guia de apoio ao visìtante e ainda, a inauguração das duas/
tambÉrm

apresentado

enferrnarìas gerais recuperadas onde estiveram expostas as aguarelas do Arqo Teimo Gomes.
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A exposição Presépio

-

Mistério de Deus Incarnado, com a visita de Sua Excelência o Bispo

\
\

da Diocese de Viana do Castelo. D. Anacleto Oliveira.
Associado à exposição Heróis que o Tempo não Apaga, também foi apresentado o segundo
livro dâ linha editorial da Fundação Gil Eannes "Heróis que o Tempo não Apaga

-

Um conto real

de vida" de Valdemar Aveiro.

A peça "Anjo Branco" voltou novamente a ser reprêsentada a bordo do Gil Eannes.

A Federação das Associações Juvenis do Distrito de Viana do Castelo (FAJUVIC) realizou
apresentação do seu galardão com uma cerimóniiì à ré do navio. Também o 10 Viana Sunset
Tour passou pelo Gil Eannes, bem como, a apresentação do cartaz da semana da queima do
IPVC.

A Fundação esteve presente na Escola Náutim em Lìsboa para apresentação do livro "João
Alvares Fagundes

-

Um homem dos descobrimentos".

A Fundação Gil Eannes colaborou com a biblioteca escolar da Escola Secundaria de Santa
Mari;r Maior na cedência de vários objetos prara decoração de cenário no âmbito dos
"Descobrimentos e a Expansâo de Território por Mar" e colaborou com a Associação ao Norte
num projeto de intercâmbio com alunos de Viana do Castelo e Roterdão.
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Gestão administrativa e financeira

^

Ao longo do ano primou-se por uma gestão de forma organizada tendo em conta a gestão
de contas correntes no controle de créditos e débitos; a execução de faturação, pagarnentos a
fornecedores e recebimentos; o controlo do caixa, tr:souraria e contas bancárias; a execução das
atividades necess:árias para cumprimento das obrigações fiscais, como emissão de SAFT, lVA,
inventário, salários e outros de apoio à contabìlidade.

Para além disto, ao longo do ano também foi feita
Administração, Fundadores

e Conselho Fiscal que

garantem

preparação das reuniões de

boa gestão da Fundação Gil

Eannes.

Foi feita a renovação anual da licença obrigeúória de Operador Marítimo-Turístico junto do

Turisrno de Portugal bem como, foi providenciada a revisão do sistema de alarmes, incêndio e
êxtintores;

Foi assegurada a manutenção de todo o equipamento integrado na plataforma informática
existente na Fundação, quer o POS de loja, servìdores, postos de trabalho, e o sistema de CCTV.
Execução dos trabalhos necessários para manter em funcionamento o software de gestão.

Gestão e oçanização da loja executando o controlo de stocks, reposição de produto em
vitrina e etiquetagem;

o

acompanhamento aos trabalhadores que asseguram o atendimento da
loja/bilheteira por forma a manter a qualidade do serviço junto do público; também foi assegurado

Foi feito

o aterìdimento teleÍónico. presencial e correio electrónico.

Colaboração com a ESE na coordenação e acompanhamento de alunos estagiários no
acompanhamento de visitas de grupo;

Coordenação das visÌtas livres e organização das marcações de visitas guìadas a grupos
e gestão dos recursos humanos para a realização d:ìs visitas de grupo.
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Manutenção

Os trabalhos de reabilitação/restauro durante o ano de 2017 consistiram em:

Reabilitação da cozinha e seus equipamentos;
Reabilitação do paiol/oficina do eletricista;
Reabilitação da casa de embarque de combustível;
Reabilitação arrecadação das louças;
Reabilitaçâo da Casa do Gerador de Emergência;
Reabilitação das quatro Enfennarias Gerais;
Reabilitação dos três Camarotes dos Enfermeiros;
ReabÌlitação do Gabinete do Ënfermeiro de Vela;
Reabilitação da Casa das máquinas frigorificas do porão no 2;
Beneficiação dos cabos e poleame dos mastros de vante e ré;
Beneficiação dos frades de re;

'Beneficiação portaló de ré.

Segurança

a o de 2017 o sistema de alarmes manteve-se ligado aos Bombeiros
e o sistema de ccrV por via remota, manteve-se ligado aos serviços de Ação social

Durante este
Municipais

do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, o qual assegura a vigilância diária no período da
noite através da visualização das câmaras de vigilância.

Foram substituídos vários cabos da amarração do navio, esta tarefa contou com a
colaboração de pessoal e material da West Sea, sob a direção técnica do Sr.o. Carlos Silva

Viana do Castelo, 27 de Marco de 2018

minístração
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