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Museu do Peixe

Memorial das Conquistas se torna membro da 
Federação de Amigos de Museus do Brasil 
TEXTO ATUALIZADO EM 04 DE MARçO DE 2009 ÀS 11H58 

 

Da Reportagem 

 
O Memorial das Conquistas do Santos Futebol Clube 
agora é um dos membros da Federação de Amigos de 
Museus do Brasil (Feambra). Com a finalidade de 
colaborar com a preservação do Patrimônio Histórico 
do Brasil, a entidade visa promover ações que 
protejam e valorizem o Patrimônio da Secretaria de 
Cultura do Estado de São Paulo. 

A inclusão do equipamento turístico do Santos FC na 
Federação se deu por conta do lançamento do novo 

portal da entidade. No site, o internauta ficará por dentro das principais notícias 
dos museus brasileiros, entrevistas, atividades e eventos. Além disso, a página 
terá um jornal eletrônico e uma agenda cultural, com espaço para a divulgação 
de eventos dos museus. 

Para a coordenadora de eventos do Alvinegro Praiano, Michelle Araújo, a 
inclusão do Memorial das Conquistas na Feambra é de extrema importância. "O 
Museu do Santos FC é uma atração turística importante não só para a nossa 
cidade, mas para o mundo, já que o clube é conhecido por todas as glórias 
alcançadas e por ser o time do Rei Pelé. Nós recebemos diariamente turistas de 
todos os continentes que querem conhecer de perto esta belíssima trajetória. Se 
tornar um membro da Feambra é somar forças para que o Memorial das 
Conquistas seja cada vez mais visitado e admirado por milhares de pessoas". 
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Desde sua inauguração, em 2003, o Museu do Peixe tem se consolidado como 
um dos principais pontos turísticos da cidade de Santos (Litoral de São Paulo). 
Uma das provas do sucesso do equipamento, foi o número de visitantes relativo 
aos meses de dezembro de 2008 e janeiro de 2009, que superou os 25 mil. 

Feambra 
A Feambra é uma entidade sem fins lucrativos, que 
visa incentivar e propiciar a aquisição de 
conhecimentos distintos, por diferentes públicos. Um 
dos principais objetivos da Feambra é preservar os 
museus brasileiros a fim de que as futuras gerações 
possam usufruir deste patrimônio. Além disso, o 
grupo é membro ativo da Federação de Amigos de 
Museus e está credenciado ao Departamento do 
Patrimônio da Secretaria de Cultura de São Paulo. 

 

 
 

 TEXTOS RELACIONADOS

 02/03/2009  
Memorial das Conquistas registra crescimento no número de visitantes 
e recebe mais de 25 mil pessoas nos meses de dezembro e janeiro 

 26/02/2009  
Memorial das Conquistas participa da 7ª Semana Nacional de Museus 
do IPHAN 

 

 
 
 

 

 

 DESTAQUES DO SITE
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• Ex-presidente 
Rubens Quintas visita 
Centro de Memória e 
Estatística 

• Santos FC lamenta 
perda do conselheiro 
honorário Antonio 
Erasmo Dias 

• Há cinco anos, 
Santos FC conquistava 
o Campeonato 
Brasileiro 

 

 
Dorival Junior é apresentado no CT 
Rei Pelé 

• Ouça entrevista do cardiologista Daniel Daher, do HCOR 

• Ouça a apresentação de Dorival Junior 
 

• Elenco santista realiza 
avaliações clínicas 

• Peixe apresenta Dorival 
e membros da comissão 

• Peixe goleia Comercial 
(MS) por 4 a 1 na estreia 
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