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Navio Hospital
Gil Eannes

Memória Viva da Assistência
à Pesca do Bacalhau

Instituída em 1998, a Fundação Gil Eannes, FP tem como mis-
são transformar o emblemático Navio Museu num polo de 
atração da cidade de Viana do Castelo, e desenvolver iniciati-
vas aos mais diversos públicos e entidades, tendo por base a 
transmissão de valores e conhecimentos das artes marítimas, 
sobretudo da importante assistência que o Navio Gil Eannes 
prestou à frota bacalhoeira da pesca à linha, nos mares da Ter-
ra Nova e Gronelândia.

Assim, a Fundação Gil Eannes, FP disponibiliza de um Serviço 
Educativo que tem como objetivo dar conhecimento da exis-
tência do Navio Museu e do seu atual funcionamento enquan-
to espaço cultural, bem como integrar diferentes atividades 
em parceria com o Centro de Mar, a empresa Irmãos Portela e 
a Ovnitur Viagens, de forma a transmitir conhecimentos sobre 
a cultura marítima vianense e proporcionar um serviço mais 
qualificado aos alunos de todas as idades.
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ATIVIDADE PRÉ-ESCOLAR

Público: Pré-Escolar

Duração: 50 min

Custo: 2,00€ por pessoa

Descrição

Esta atividade consiste numa visita guiada a alguns espaços do 
Navio, permitindo o conhecimento das suas partes principais, bem 
como da importância histórica que o Gil Eannes desempenhou.

Espaços a visitar: 

- Casa de Navegação
- Casa do Leme
- Camarote dos Oficiais
- Cozinha
- Padaria
- Parte superior da casa das máquinas
- Sala de tratamentos
- Consultório médico
- Enfermarias
- Camarotes dos Médicos
- Lavandaria
- Convés exterior
- Capela

*Esta atividade requer o acompanhamento de 1 adulto para cada 2 crianças.

ATIVIDADES
EDUCATIVAS
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Visita Livre ou com Audioguia

Público: a partir do 1º ciclo

Duração: 1H00

Custo: 3,00€ por pessoa

Descrição
Nesta atividade os visitantes podem circular livremente (sem 
guia) pelo percurso sinalizado e conhecer os diferentes espa-
ços do Navio Museu, como a casa do leme, os camarotes, a 
cozinha, a casa das máquinas, a lavandaria, a zona hospitalar, 
o convés exterior, a capela e entre outros espaços, incluindo 
as exposições patentes a bordo.
Podem ainda levar o nosso aparelho de audioguia para acom-
panhar a visita, que está disponível em 5 línguas: português, 
inglês, espanhol, francês e alemão.

ATIVIDADES
EDUCATIVAS
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Visitas guiadas

Público: a partir do 1º ciclo (mínimo 10 pessoas)

Duração: 1H30

Custo: 3,50€ por pessoa

Descrição
Esta atividade inicia com uma breve introdução histórica sobre 
o Navio Gil Eannes e, em seguida, através da visita guiada os 
alunos podem “navegar” pelos diversos espaços, como: casa 
do leme, camarotes, cozinha, casa das máquinas, lavanda-
ria, convés exterior, capela e entre outros espaços do Navio. 
Também visitam a zona hospitalar, que representa a principal 
função desempenhada, onde podem conhecer o consultório 
médico, a sala de tratamentos, o gabinete de radiologia, as 
enfermarias e o bloco operatório, bem como as diferentes ex-
posições patentes a bordo.

ATIVIDADES
EDUCATIVAS
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ATIVIDADES
EDUCATIVAS

Atividade Opcional  
Visualização de Documentário

Público: a partir do 2º Ciclo

Duração: 52 min  
(Documentário 1 – Gil Eannes)

Duração: 30 min  
(Documentário 2 – É melhor tarde do que nunca)

Duração: 66 minutos  
(Documentário 3 – Nos Mares da Memória)

Duração: 25 minutos  
(Documentário 4 – Campanha do São Ruy de 1952)

Preço: não acresce custo, apenas tempo. No entanto, deve es-
tar sempre associada a outra atividade, ou programa.

Descrição
Esta atividade convida os participantes a conhecer de forma 
mais profunda as histórias, as vivências e as memórias da pesca 
do bacalhau à linha e a importância que o Gil Eannes desempe-
nhou, através da visualização de um dos documentários selecio-
nados a seguir:
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ATIVIDADES
EDUCATIVAS

Documentário 1 
“Gil Eannes”

Relata a história do Navio como hospital no apoio à frota baca-
lhoeira nos mares da Terra Nova, através de testemunhos de 
comandantes, médicos e tripulantes.
Realizador: Francisco Manso – 2005.

Documentário 2 
“É melhor tarde do que nunca”

Relata as últimas atividades do navio e sensibiliza para o resga-
te do Gil Eannes ao sucateiro. De José Hermano Saraiva, Pro-
grama da RTP2.

Documentário 3
“Nos Mares da Memória – estórias de uma faina maior”

Retrata a história da pesca do bacalhau protagonizada por por-
tugueses, bascos, espanhóis, franceses e ingleses ao longo de 
cinco séculos de história.

Documentário 4 
“São Ruy 1952”
Este filme leva à uma visita ao passado que permanece presen-
te na memória de todos os que passaram uma vida por para-
gens e mares longínquos, e também do navio bacalhoeiro São 
Ruy, que retrata o início da viagem em Viana do Castelo, até ao 
seu regresso a este porto, em que estão representados todos 
os pormenores da faina da pesca do bacalhau à linha. 
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PROGRAMA ( A )
Visita guiada com atividade no 
Centro de Mar

Público: Pré-escolar

Duração: 1H30

Custo: 2,50€ por pessoa

Disponível: terça a sábado

Descrição
Este programa consiste numa visita guiada a alguns espaços 
do Navio Museu (ver Atividade Pré-Escolar) e também, numa 
visita ao Centro de Mar onde os alunos têm a oportunidade de 
realizar uma das atividades selecionadas a seguir.

PROGRAMAS
EDUCATIVOS
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PROGRAMAS
EDUCATIVOS

A Aventura do Delfim
Descrição
Esta atividade permite conhecer a diversidade biológica na 
orla costeira e a problemática dos resíduos no mar. O CMIA 
adaptou a versão original da história “A aventura do Delfim”, 
da autoria de Mafalda Moniz, a um teatro de fantoches. No final 
da história, os alunos constroem animais marinhos através da 
reutilização de materiais.

Pescadores de Palmo e Meio
Descrição
Esta atividade lúdica é um complemento da exposição “Um Mar 
de Tradições” e pretende incutir nos participantes um maior co-
nhecimento sobre as atividades agro marítimas, atividades pis-
catórias, trajes de mar e devoções religiosas de Viana do Cas-
telo, ao mesmo tempo que tenta recriar e simular uma situação 
de pesca real.

*Inclui 1 esferográfica do Navio Gil Eannes para cada aluno

Nota: o Centro de Mar é um espaço a bordo do Navio Gil Eannes, localizado à Ré.
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PROGRAMAS
EDUCATIVOS

PROGRAMA ( B )
Visita ao Navio Museu com 
atividade no Centro de Mar

Público: 1º Ciclo

Duração: 3H00

Custo: 4,00€ por pessoa

Disponível: terça a sábado

Descrição
Este programa consiste na visita aos diferentes espaços do 
Gil Eannes e também numa visita ao Centro de Mar, onde os 
alunos têm a oportunidade de realizar uma das atividades se-
lecionadas a seguir.
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PROGRAMAS
EDUCATIVOS

Embarcações de Papel
Descrição
Atividade que convida, através da utilização de técnicas de ori-
gami, à construção de pequenas embarcações em papel reci-
clado e, posteriormente, à decoração das mesmas com elemen-
tos provenientes das praias do concelho de Viana do Castelo.

Oficina do Mar
Descrição
Esta é uma atividade de expressão plástica em que as crianças 
podem dar asas à imaginação. O objetivo é recriar espécies do 
mar e outros elementos marinhos através de decoração com 
diversos materiais.

Come o Peixe Certo
Descrição
Atividade que permite conhecer as principais espécies de peixes 
pescadas na costa portuguesa e vendidas nas lotas. Pretende-se 
também que os participantes aprendam a identificar as diversas 
espécies, o seu habitat e o tamanho mínimo de captura para co-
mercialização.

*Inclui 1 esferográfica do Navio Gil Eannes para cada aluno
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PROGRAMAS
EDUCATIVOS

PROGRAMA ( C )
Visita ao Navio Museu com 
atividade no Centro de Mar  
“Maré de Saberes”

Público: 2º, 3º Ciclo e Secundário

Duração: 3H00

Custo: 4,50€ por pessoa

Disponível: terça a sábado

Descrição
Neste programa os participantes vão conhecer o Navio Museu 
através da visita aos diferentes espaços museológicos. Em 
seguida, no Centro de Mar vão também fazer uma visita guiada 
e depois a atividade “Maré de Saberes”, em que os alunos terão 
oportunidade de consolidar conhecimentos através de um  
peddypaper orientado e explorar o conteúdo das exposições e 
responder questões em equipa.

*Inclui 1 esferográfica do Navio Gil Eannes para cada aluno
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PROGRAMAS
EDUCATIVOS

PROGRAMA ( D )
Visita ao Navio Museu com 
atividade no Centro de Mar  
“Na ‘pele’ de um caranguejo”

Público: 2º, 3º Ciclo e Secundário

Duração: 3H00

Custo: 4,50€ por pessoa

Disponível: terça a sábado

Descrição
Este programa inicia com uma visita aos espaços do Gil Eannes 
e em seguida, o grupo dirige-se ao Centro de Mar, onde os 
alunos terão a oportunidade de realizar a atividade “Na ‘pele’ 
de um caranguejo”. Esta atividade permite o aluno conhecer a 
diversidade biológica e as relações entre os fatores bióticos e 
abióticos do ecossistema de uma praia rochosa, assim como 
conhecer a importância do litoral, as suas ameaças e necessi-
dades de preservação. Os alunos, através de um jogo didático, 
serão desafiados a “vestir a pele” de um caranguejo e lutar 
pela sua sobrevivência numa praia rochosa.

*Inclui 1 esferográfica do Navio Gil Eannes para cada aluno
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PROGRAMAS
EDUCATIVOS

PROGRAMA ( E )
Visita ao Navio Museu com 
atividade no Centro de Mar
“Algas, diversidade de  
formas e cores”

Público: 3º Ciclo e Secundário

Duração: 3h00

Custo: 4,50€ por pessoa

Disponível: terça a sábado

Descrição
Este programa inicia com a visita aos espaços museológicos 
do Navio Gil Eannes. Em seguida no Centro de Mar, após uma 
visita guiada, os alunos terão a oportunidade de fazer uma 
atividade que permite ao aluno conhecer a diversidade de 
espécies de algas da nossa costa e as suas características, 
assim como aprender a utilizar chaves dicotómicas para a sua 
identificação.

*Inclui 1 esferográfica do Navio Gil Eannes para cada aluno
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PROGRAMAS
EDUCATIVOS

PROGRAMA ( F )
Visita ao Navio Museu  
com passeio de barco  
pelo rio Lima

Público: a partir do 1º Ciclo

Duração: 2H30

Custo: 5,50€ por pessoa

Descrição
Este programa inicia com a visita aos espaços museológicos 
do Navio, depois os alunos dirigem-se à Praça da Liberdade, 
onde está situado o pontão de acostagem da embarcação para 
a realização do passeio de barco pelo rio Lima, que terá como 
percurso o Porto Comercial de Viana do Castelo, os Estaleiros 
Navais, o Porto de Pesca e a Antiga Doca Comercial.

*Inclui 1 pulseira do Navio Gil Eannes para cada aluno
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PROGRAMA ( G )
Visita ao Navio Museu com 
passeio de comboio turístico

Público: a partir do 1º Ciclo

Duração: 2H30

Custo: 6,00€ por pessoa

Disponível: consultar disponibilidade

Descrição
Este programa consiste na visita aso espaços do Navio Museu e 
em seguida, no passeio de comboio turístico TGV Vianense, loca-
lizado em frente ao Navio. As viagens de comboio têm a duração 
de 15 a 25 minutos, com dois circuitos diferentes pela cidade de 
Viana, que será indicado pelo condutor no momento do passeio.

PROGRAMAS
EDUCATIVOS

*Inclui 1 pulseira do Navio Gil Eannes para cada aluno
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*Inclui 1 pulseira do Navio Gil Eannes para cada aluno *Inclui 1 pulseira do Navio Gil Eannes para cada aluno

PROGRAMAS
EDUCATIVOS

PROGRAMA ESPECIAL 1
Visita ao Navio Museu com 
passeio de barco e atividade 
no Centro de Mar

Público: 1º, 2º, 3º Ciclo e Secundário

Duração: 3H30

Custo: 7,00€ por pessoa

Disponível: terça a sábado

Descrição
Neste programa os participantes terão a oportunidade de co-
nhecer o Gil Eannes através da visita aos espaços museológicos, 
depois realizar um passeio de barco pelo rio Lima e também uma 
atividade prática no Centro de Mar. Para a realização desta última 
atividade terá que selecionar uma das atividades apresentadas no 
Programa B, C, D ou E, destinada ao público/faixa etária indicado.
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PROGRAMA ESPECIAL 2
Visita ao Navio Museu com 
passeio de comboio turístico e 
atividade no Centro de Mar

Público: 1º, 2º, 3º Ciclo e Secundário

Duração: 3H30

Custo: 7,50€ por pessoa

Disponível: consultar disponibilidade

Descrição
Neste programa os participantes realizam uma visita aos espaços 
do Navio Gil Eannes, um passeio de comboio turístico e ainda de-
senvolvem uma atividade prática no Centro de Mar. Para a realiza-
ção desta última atividade terá que selecionar uma das atividades 
apresentadas no Programa B, C, D ou E, destinada ao público/faixa 
etária indicado.

PROGRAMAS
EDUCATIVOS

*Inclui 1 pulseira do Navio Gil Eannes para cada aluno
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• As atividades e os programas são realizados 
mediante marcação prévia, com no mínimo 
uma semana de antecedência. Inferior ao tem-
po indicado, fica sujeito a disponibilidade.

• A visita guiada é realizada para no mínimo 10 
participantes. Para grupos com o número infe-
rior ao indicado a visita é feita de forma livre 
(sem guia).

• As visitas de grupo são limitadas a 25 partici-
pantes. Caso o número seja superior ao indica-
do, o grupo deverá ser dividido. Na visita livre 
deverá ser dado um espaço de 15 minutos na 
entrada de cada grupo. A visita guiada, poderá 
ser feita com até 2 grupos em simultâneo, me-
diante a disponibilidade dos guias.

• Os grupos de crianças do Pré-Escolar requer 
o acompanhamento de 1 adulto para cada 2 
crianças. Na impossibilidade do número sufi-
ciente de acompanhantes deverá ser assinado 
um termo de responsabilidade pelo responsá-
vel do grupo.

• Atrasos com mais de 30 minutos pode im-
plicar na redução do tempo de visita ou até 
anulação da mesma.

CONDIÇÕES GERAIS  
DE ACESSO E CONTATOS

• A deslocação entre o Navio, a embarcação e o 
comboio turístico é feita de forma independente.

• De acordo com o regulamento e legislação em 
vigor, o número obrigatório de acompanhantes 
em visitas de estudo fica isento de pagamento.

• Os programas que incluem atividades no Cen-
tro de Mar se realizam apenas de terça a sába-
do, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.

• Os programas que incluem o passeio de bar-
co e de comboio turístico estão dependentes 
das condições meteorológicas.

• O circuito de comboio turístico pode não ser 
efetuado em caso de condições meteorológi-
cas adversas, eventos na cidade que impossi-
bilitem as saídas, ou avaria/acidente da viatura.

• Crianças até os 6 anos estão isentas de pa-
gamento. No entanto, esta isenção aplica-se 
apenas em contexto de família, com aquisi-
ção do bilhete individual ou bilhete família, 
não em visitas institucionais.
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GPS 41º41’24,53’’N   8º49’48,58”W



www.instagram.com/naviogileannes

www.facebook.com/naviogileannes

CONTACTOS

Navio Gil Eannes - Doca Comercial

4900-321 Viana do Castelo

T. 258 809 710 | 966 442 644

geral@fundacaogileannes.pt

navio@fundacaogileannes.pt

www.fundacaogileannes.pt

Registo
Fundação Gil Eannes, FP
Navio Gil Eannes
RNAAT nº317/2011
Viana do Castelo


