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O Navio-Hospital Gil Eannes, construído em Viana do Castelo em 1955, apoiou durante décadas

a frota bacalhoeira que trabalhava nas margens da Terra Nova e da Gronelândia. No �nal desse

tempo, o navio �cou atracado no cais de Lisboa.

Em 1998, um projeto de reconversão e restauro �nanciado pela Fundação Gil Eannes e apoiado

por grande parte da sociedade civil de Viana resgatou-o, trouxe-o para o Lima e transformou-o,

desde então, num museu, centro cultural e marítimo, proporcionando aos seus visitantes uma

experiência incontornável.

A referida Fundação tem um trabalho fundamental de divulgação e gestão, o que lhe permite

dar continuidade ao projeto. Possui atendimento administrativo e �nanceiro, manutenção e

segurança, além de marketing e promoção.

A localização estratégica do Gil Eannes, mesmo no cais de Viana, com o centro cultural e o

Jardim da Marina ao lado, e com o centro histórico muito próximo, faz deste barco um símbolo

e uma atracção para locais e visitantes.

Localização

Doca Comercial. Viana do Castelo.

Coordenadas:

41.69015803440929, -8.830299437293466

Ver em Google Maps

Lendas / Histórias relacionadas

https://www.fundacaogileannes.pt/engine.php?cat=10&area=0

Informação de interesse

Aberto diariamente das 10h às 18h. Visitas

guiadas, atividades educativas e museológicas

mediante reserva. Bilhete único 4’5€, família

10€ (2 adultos com até quatro crianças até 16

anos) Até 6 anos, grátis. Loja (livros de pesca,

história, têxteis e escrituras) e tour virtual.

Contato: 00351 258 809 710 //

geral@fundacaogileannes.pt. // Naviogileannes

nas redes sociais.
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