ESEGUR GUARDA “TESOUROS
NACIONAIS” NA NOITE DOS MUSEUS
A ESEGUR será a empresa responsável pela segurança da Noite dos Museus no
Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), na noite de 19 de maio de 2018. Criado em
1884, habitando, há quase 130 anos, o Palácio Alvor e cumprindo mais de um século
da atual designação, o MNAA alberga a mais relevante coleção pública de arte, entre
pintura, escultura, ourivesaria e artes decorativas, europeias, de África e do Oriente.

A ESEGUR, à semelhança do que já tem acontecido em anos anteriores, orgulha-se de
ser mecenas do Museu Nacional de Arte Antiga apoiando a Noite dos Museus.
Em 2017, mais de 19 mil visitantes passaram pelo Museu Nacional de Arte Antiga no
âmbito da programação da Noite dos Museus. Espera-se que este ano as visitas atinjam
igualmente um número significativo por forma a dar a conhecer o Museu e também as diversas
peças de arte através de exposições e visitas orientadas.

Para mais informações, contacte:
Gabinete de Comunicação ESEGUR  Valéria Araújo  vfaraujo@esegur.pt

As atividades são várias e a noite será, certamente, bastante agradável e fora do
comum. Entre as 18h00 e as 23h30, a Exposição Temporária “EXPLÍCITA. ARTE PROIBIDA?”,
na Sala do Teto Pintado, reúne 70 peças das suas reservas e chamando, igualmente, a atenção
para algumas obras da exposição permanente fomentando o debate em torno de uma questão
inesperadamente contemporânea: pode a arte ser proibida?
Os presentes poderão também apreciar Retratos no Átrio, no Átrio das Janelas Verdes,
participar em visitas orientadas e ainda dançar ao som do DJ PUNCH (entre as 22h00 e as
24h00) no jardim.

Sobre a ESEGUR:
A ESEGUR é a maior empresa portuguesa global de Segurança Privada e conta com
um quadro de pessoal composto por mais de 2.000 colaboradores. Detém mais de
2.600 clientes nas áreas da Banca assim como mais de 2.400 superfícies comerciais.
A ESEGUR é especialista na prestação de serviços de segurança, onde se incluem,
entre outras, as atividades de Transporte, Guarda, Tratamento e Distribuição de
Valores, a Vigilância de Bens Móveis e Imóveis e a Exploração e a Gestão de Centrais de Receção e Monitorização de
Alarmes e de Videovigilância. Líder no Transporte e Tratamento de Valores, a ESEGUR é responsável pela recolha de
receitas e fornecimento de valores em mais de 5.000 pontos dispersos pelo país e assegurando a gestão de mais de
4.000 máquinas ATM. A ESEGUR tem sede em Lisboa (Prior Velho) e atua em toda a extensão do território nacional,
onde está presente com sete delegações (Porto, Coimbra, Viseu, Palmela, Algarve, Açores e Madeira). A ESEGUR
detém a certificação pela norma ISO 9001.

Para mais informações, contacte:
Gabinete de Comunicação ESEGUR  Valéria Araújo  vfaraujo@esegur.pt

