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ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL (AAMETL) 
 
O Museu Eugênio Teixeira Leal com 35 anos de atividade e em constante inovação, tem 
intensificado suas ações, pautado na missão de “contribuir para a preservação, a difusão e a 
apropriação do patrimônio cultural, aplicando ações museológicas e atuando como referencial 
para o exercício da cidadania”. Para tanto, desenvolve uma diversidade de ações 
socioeducativas com periodicidade diária, mensal, anual e esporádica. Ações que propiciam 
interação com a comunidade que superou a assimetria entre o acervo, o espaço museal e a 
sociedade. Assim, o Museu cumpre sua função social e colabora com diversos segmentos e 
classes sociais, especialmente praticando a inclusão social, além de preservar a memória da 
extraordinária casa bancária, criada por 171 cidadãos, há mais de um século e meio. 
 
O Museu é dirigido por Eliene Dourado Bina e sua competentíssima equipe, que procuram 
sempre estar à frente do tempo, promovendo inovações e buscando alternativas para que o 
Museu esteja sempre cumprindo seu papel social e educativo.  
 
Com esse objetivo de promover mais e mais ações educativas, que foi criada a ASSOCIAÇÃO DOS 
AMIGOS DO MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL (AAMETL).  
 
AAMETL é uma associação sem fins lucrativos e com prazo de duração indeterminado, regido 
por Estatuto, com sede em Salvador que tem como finalidade, contribuir para estender e 
intensificar ações, junto à população, cabendo em especial: 

 Divulgar o Museu nacional e internacionalmente; 

 Fomentar a integração cultural do Museu com instituições públicas e privadas do 
Município, Estado e Pais; 

 Estabelecer e manter intercâmbio com outras associações e entidades afins, no país e 
no exterior; 

 Incentivar / promover cursos, conferências, seminários sobre temas das áreas de 
atuação do Museu; 

 Coordenar projetos de captação de recursos financeiros para execução de ações 
educativas, culturais e aquisição de bens materiais necessários à realização destas 
referidas ações; 

 Propiciar a realização de manifestações artísticas e culturais diversas; 

 Adquirir acervo museológico, bibliográfico e arquivístico de acordo com a política de 
aquisição do Museu; 

 Viabilizar programas de conservação dos acervos museológico, bibliográfico 
e arquivístico do Museu; 

 Apoiar realização de exposições temporárias no Museu; 

 Incentivar estudos, pesquisas e publicações nas áreas ligadas ao Museu; 
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 Promover visitas programadas ao METL / MBE com especialistas brasileiros e/ou 
estrangeiros; 

 Favorecer a produção videográfica e audiovisuais sobre temas relacionados ao Museu; 

 Conceder bolsas de estudo aos técnicos do Museu para aprimoramento profissional, em 
atividades técnicas das áreas da Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia. 

 
Qualquer pessoa física ou jurídica pode se tornar sócio da AAMETL, em várias categorias de 
associados: Fundadores, Honorários, Patrocinadores e Contribuintes e todas poderão contribuir 
com a AAMETL e como benefício os associados terão direito a: 

 Receber certificado e carteira da categoria correspondente à sua inscrição; 

 Participar de reuniões; 

 Propor novos associados, obedecidas as exigências Estatutárias; 

 Ter antecedência de informação sobre eventos promovidos e/ou patrocinados pela 
AAMETL; 

 Ser convidado e ter acesso livre à programação fixa e eventual do Museu 

 Utilizar uma pauta de 4h, por ano, sem ônus, do Cineteatro Góes Calmon para realização 
de atividades culturais; 

 Receber desconto de 10% nos produtos vendidos na Loja Muselândia. 
  
Contribuições: 
 
Pessoa Física: R$ 100,00 por semestre 
Pessoa Jurídica: R$ 200,00 por semestre 
 
As contribuições são semestrais e deverão ocorrer através de depósito identificado, na conta: 
FUNDAÇÃO ECONÔMICO MIGUEL CALMON  
CNJP: 15.150923.0001-05  
Banco do Brasil / Agência: 3466-5 / Conta corrente: 10.730-1 
 
Aqueles que tiverem interesse em contribuir e fazer parte desse seleto grupo que valoriza a 
memória do Banco Econômico e toda sua história, pode entrar em contato com o Museu 
Eugênio Teixeira Leal e solicitar sua ficha de inscrição e se beneficiar dessa grande parceria. 
 
Contato:  
 
E-MAIL: museueugeniosupervisao@gmail.com 
TELEFONES: (71) 3321-8023 | (71) 3321-9551 
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