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PROJECTOS & ESTALEIROS

Vista geral sobre o exterior do Navio-Hospital Gil Eannes. 

A ASSISTÊNCIA ENQUANTO 
DEFINIÇÃO DA HISTÓRIA
Em finais do século XIX, devido a 
um forte crescimento económico e 
industrial, começam a surgir, em 
Portugal, os primeiros empreende-
dores apostados em explorar, por 
sua própria conta e risco, os mares 
do norte glaciar. Estimulados pelas 
condições, conseguem assegurar um 
abastecimento regular de bacalhau 
– a mão-de-obra era barata, a pesca 
garantida e o consumo assegurado. 
Os navios, armados muitas vezes 
para uso na pesca tradicional, aven-
turavam-se, sob condições impró-
prias e por vezes indignas, nas quais 
os pescadores suportavam o frio 
glaciar e a subnutrição. 
A 23 de Fevereiro de 1916, após a 
implantação da República e em ple-

na guerra, o Governo português res-
gatou um navio alemão nas águas 
do Tejo, chamado Lahnec, rebapti-
zando-o com o nome Gil Eannes. Ini-
cialmente, serviu para transporte de 
tropas para a guerra e carreira para 
os Açores. Contudo, mais tarde, a 16 
de Maio de 1927, após as necessárias 
modificações realizadas em estalei-
ros holandeses, partiu pela primeira 
vez para a Terra Nova, enquanto na-
vio de assistência às pescas, prestan-
do auxílio hospitalar de um modo 
regular até 1941.
Após esta data, assente numa polí-
tica social de assistência orientada
pela doutrina social da Igreja, esta 
embarcação foi substituída por um 
novo navio-hospital, dotado de meios 
mais sofisticados de assistência, ao 
qual foi dada a mesma designação. 

Tal navio foi construído nos Estalei-
ros Navais de Viana do Castelo, sen-
do dotado de um casco compartimen-
tado e reforçado para a navegação 
em mares com gelo, tudo em harmo-
nia com as mais recentes disposições 
regulamentares da Convenção de 
Londres de 1948.
O novo Gil Eanes permitia albergar 
setenta e dois tripulantes, cinco pas-
sageiros e setenta e quatro doentes, 
capacidade esta que podia aumentar 
para trezentas e vinte camas, em ca-
so de catástrofe. Como se escreveu 
na altura, o novo navio era dotado 
de instalações hospitalares de tipo mo-
derno1, sendo considerado o navio-
-mãe da frota de assistência maríti-
ma, pelo facto de ser o maior e me-
lhor apetrechado sob o ponto de vis-
ta tecnológico, para assistência hos-
pitalar. Para além deste serviço, dis-
tribuía correio, realizava o abasteci-
mento de víveres, de combustível, 
de apetrechos de pesca e de isco, re-
bocava outros navios e quebrava ain-
da, se necessário, bancos de gelo.
Com efeito, desde o século XV que o 
consumo de bacalhau representa em 
Portugal uma importante cota de 
mercado, sendo que todo o abasteci-
mento era, então, realizado median-
te importação dos países nórdicos 
– à Islândia e à Noruega. Passados 
mais de cem anos, as condições exis-
tentes levaram-nos de regresso ao sis-
tema de importação, o que levou ao 
abandono do Navio-Hospital até 1998. 
Numa doca de Lisboa, a aguardar 
indicações para abate e transforma-
ção em sucata, foi adquirido pela 

O Navio-Hospital Gil Eannes

Os meios e instrumentos utilizados ao longo dos tempos na assistência ao próximo constituem um 

importante património da nossa História. O Navio-Hospital Gil Eannes é um destes casos: o apoio 

ao nível dos cuidados hospitalares, que prestou durante anos à frota bacalhoeira portuguesa, bem 

como a aposta então feita no equipamento e meios de vanguarda utilizados, fazem deste um caso 

singular de estudo e de digna homenagem, assim como de perpetuação de memória. 

Um projecto singular de reabilitação e reconversão
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Fundação Gil Eannes, que o recu-
perou e restaurou, instalando-o na 
antiga doca comercial de Viana do 
Castelo, onde se encontra aberto ao pú-
blico, constituindo o único exemplar 
existente da frota oceânica construí-
da em Portugal durante o século XX.

NAVIO-HOSPITAL – 
A MISERICÓRDIA DO MAR
O Navio-Hospital Gil Eannes era 
considerado pelos pescadores como 
a Misericórdia do Mar dado o impor-
tante papel desempenhado enquanto 
navio-hospital e de assistência pres-
tada à frota bacalhoeira do Atlântico 
Norte.
O serviço hospitalar prestado em 
alto-mar era assegurado por meta-
de do navio, distribuindo-se por 
três níveis, servidos e ligados por 
elevadores amplos que permitiam, 
por exemplo, o transporte de doen-
tes em maca. O serviço era dotado 
de um bloco operatório, constituído 
por uma ampla sala de operações, 
sala de esterilização, de desinfecção 
e um gabinete de radiologia e res-
pectiva câmara escura para revela-
ção, referindo-se que todos os locais 
eram equipados com material mecânico 
moderno1.
Existiam quatro alas de enferma-
rias: uma para doentes infecto-con-
tagiosos, uma para convalescentes a 
aguardar embarque nos seus navios, 
uma para Oficiais e doentes em regi-
me de observação, e uma enfermaria 
geral, todas com copa e instalações 
sanitárias próprias. O navio possuía, 
ainda, uma Capela – zelada perma-

nentemente por um capelão para 
assistência religiosa – a toda a largu-
ra da tolda, o que tornava possível a 
assistência à missa por um elevado 
número de fiéis.
O Navio era, ainda, dotado de refei-
tório, farmácia, lavandaria, engo-
madoria, biblioteca, sala de estar e 
sala de espera, com largueza pouco 
usual e de decoração moderna com base 
em materiais cuja aplicação era nova 
no nosso país (…) e mobiliário expres-
samente estudado, procurando dar a 
comodidade requerida por uma longa 
estadia no mar1.
Prova da importância do apoio pres-
tado por este Navio aos pescadores 
são os dados estatísticos que nos che-
gam até hoje: eram realizadas por 
época de pesca cerca de 4 500 con-
sultas, 400 internamentos, 70 gran-
des cirurgias, 200 extracções dentá-
rias e incalculáveis exames radioló-
gicos, análises e pequenas cirurgias. 
O bom trabalho da tripulação per-
mitiu que durante doze anos nunca 
se tenha registado nenhum faleci-
mento a bordo.

O PROJECTO DE REABILITAÇÃO 
E RECONVERSÃO
O projecto de reabilitação e recon-
versão do Navio-Hospital Gil Eannes
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Consultório e sala de tratamentos. Após trabalhos de restauro, integraram o percurso de visita do Navio-Museu. 
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visou, de um modo geral, a transfor-
mação do navio em pólo de forma-
ção, cultura e turismo, especialmen-
te nas áreas relacionadas com o mar, 
tendo sido criado um amplo espaço 
para núcleo museológico hospitalar, 
integradas salas de exposição e de reu-
niões, um simulador de navegação, 
uma área para os serviços adminis-
trativos e sala de conferências, espa-
ços multimédia, loja do museu e, por 
último, a instalação de uma pousada 
da juventude nas antigas enferma-
rias do navio.
Como já referido, o navio tem vindo 
a ser recuperado faseadamente, ten-
do sido, mais recentemente, restau-
rada a Capela e a Enfermaria dos Ofi-
ciais, que integram o percurso de vi-
sita do Navio-Museu. 
A intervenção na Capela, levada a ca-
bo por uma empresa naval vianense,
pelo pintor Rui Alpoim e pelo Ate-
lier Samthiago, teve como principal 
objectivo a recuperação da estrutu-
ra e elementos construtivos do navio,
bem como dos seus elementos deco-
rativos – pintura mural, imaginária, 
elementos em talha e ainda a para-
mentaria.
A antiga Enfermaria dos Oficiais, re-

cuperada com os recursos humanos 
da fundação, integra objectos que fa-
ziam parte da actividade hospitalar, 
como as camas de ferro, mesas de a-
poio, suporte de copos, candeeiro e 
tabuleiros de apoio, quer para os tra-
tamentos, quer para as refeições, en-
contrando-se, também, em exposi-
ção as roupas utilizadas pelo médi-
cos e doentes, bem como algumas 
fotografias e materiais de apoio na as-
sistência ao doente.

CONCLUSÃO
O cruzamento de experiências de di-
ferentes domínios do conhecimento 
é imprescindível quando falamos de 
reabilitação e preservação de patri-
mónio cultural e histórico. Acentua-
-se ainda mais a sua necessidade 
quando a especificidade do patrimó-
nio é gerada pelo cruzamento de áreas
tão díspares do conhecimento, como 
o são a saúde, o mar, a reabilitação e 
a reconversão. Com efeito, quando 
a nossa experiência de trabalho, en-
quanto intervenientes na preserva-
ção do património, é alargada a áreas 
de conhecimento tão distintas, a nos-
sa doutrina tende a revelar-se insufi-
ciente e, muitas vezes, desadequada. 

Passamos, então, a desafio maior, de
todo aliciante, culminado na prospe-
ridade dos resultados da aposta fei-
ta pela Fundação Gil Eannes: desde 
1998 o Navio Hospital Gil Eanes re-
cebeu quase meio milhão de visitas. 
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Vista geral do interior da Capela, após trabalhos de conservação e restauro, e de uma das antigas enfermarias, hoje convertida em Pousada da Juventude. 
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