PRESS RELEASE
“Gil Eannes: 10 anos em Viana do Castelo”
A Fundação Gil Eannes reuniu-se na passada quarta-feira, no Navio Hospital Gil Eannes,
para aprovação do Plano de Actividades e Orçamento para 2008. O documento,
aprovado com uma previsão orçamental de 155.232 euros, tem como principal objectivo
comemorar os dez anos do regresso deste emblemático navio à cidade de Viana do
Castelo.
Após ter sido resgatado do sucateiro, o Gil Eannes chegou a Viana do Castelo em 31 de
Janeiro de 1998, dia em que está programado o navio estar aberto a visitas gratuitas
com a visualização de um documentário e a visita a alguns espaços recuperados.
No dia 26, serão abertos ao público a capela do navio e o camarote do 2º maquinista
restaurado pelo Clube de Oficiais da Marinha Mercante, última entidade a integrar a
Fundação.
Entre Fevereiro e Abril, a visita ao navio museu passará a integrar o simulador de
navegação, instalado no convés superior, onde decorrem obras de adaptação do espaço
- que, integrado no projecto ValimarDigital, conta com o apoio do Programa Operacional
Sociedade do Conhecimento. Este equipamento vai permitir conduzir a entrada virtual do
navio no porto de Viana do Castelo.
Ainda durante este período, a loja de recordações abrirá ao público com novos produtos,
o serviço de bar/cafetaria ficará disponível e o navio será palco na produção da longametragem “Assalto ao Santa Maria”, realizado por Francisco Manso.
Em Maio e Junho, como complemento da visita aos espaços museológicos, será
apresentada uma exposição sobre a pesca do bacalhau, o lançamento de um livro sobre
o regresso do navio à cidade que o viu nascer e respectiva exposição fotográfica
subordinada ao mesmo tema.
Com o encerramento das comemorações no mês de Novembro, prevê-se a organização
de uma conferência sobre a pesca do bacalhau, a apresentação, por parte da Câmara
Municipal, de um selo, uma medalha e um postal alusivo ao Gil Eannes e, ainda, a
criação de uma delegação da “Academia do Bacalhau”.
Perto de atingir os 400 mil visitantes - neste momento registam-se 395.330 - as visitas
guiadas a grupos manter-se-ão disponíveis durante todo o ano, desde que previamente
marcadas via telefone 258 809 710 ou em www.fundacaogileannes.pt, e as visitas livres
diariamente a partir das 9.00h.
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