
“Vamos pôr o Sequeira no lugar certo” é o 
mote de um projeto pioneiro em Portugal. 
Um projeto que parte do desafio ambicioso 
de envolver os portugueses em torno  
de um objetivo comum: a aquisição, através 
de fundraising, da pintura A Adoração  
dos Magos, de Domingos Sequeira,  
uma obra fundamental do nosso património.

Esta iniciativa conjunta do MNAA  
e do Público surge da oportunidade única 
do primeiro museu português poder vir 
a integrar no seu acervo esta obra-prima 
– ao lado do estudo final e de desenhos 
preparatórios, que já fazem parte da  
sua coleção – e da necessidade de contar 
com o empenho e a participação  
dos portugueses para o conseguir.

À semelhança do que há muito se realiza  
em museus de referência um pouco por todo  
o mundo, nasceu a ideia de o MNAA 
convidar todos os portugueses a patrocinar 
uma obra visionária de 1828 e, com esta 
colaboração, pôr o Sequeira no lugar certo.

Ao aceder a sequeira.publico.pt  
os portugueses terão a oportunidade  
de escolher os seus pixels e participar  
na compra desta extraordinária pintura. 
Quanto mais pixels forem adquiridos, mais 
depressa A Adoração dos Magos será  
de todos os portugueses.
 
Registe o seu nome na História de Portugal.

MODALIDADES DE PAGAMENTO
 

      No website sequeira.publico.pt
através de cartão de crédito ou multibanco 
(mínimo de 1,5 €)

      Por transferência bancária
conta do Grupo dos Amigos do Museu Nacional  
de Arte Antiga (GAMNAA) no Banco Millennium bcp

NIB  0033-0000-45468532333-05
IBAN  PT50-0033-0000-45468532333-05
BIC/SWIFT  BCOMPTPL

      Por multibanco

ENTIDADE 21584
REFERÊNCIA 999 999 999

      Por cheque
à ordem de GAMNAA e enviado para:
Grupo dos Amigos do Museu Nacional de Arte Antiga
Rua das Janelas Verdes
1249-017 Lisboa

      Através de donativo em dinheiro, 
     ao GAMNAA
(contribuição mínima de 6 cêntimos apenas  
disponível no MNAA, junto à obra)

AVISO a escolha de pixels só é possível quando  
o pagamento for efetuado através do website.

Contribua para que 
A AdorAção dos MAgos
passe a ser de todos nós.
O Museu agradece a sua generosidade

Make The AdorATion of The MAgi 
available to all.
We appreciate your generous support

VAMos pôr o sequeirA 
no lugAr cerTo
Ajude o MNAA a adquirir uma obra-prima da pintura portuguesa

leT’s puT The sequeirA 
in iTs righTful plAce
Help fund the purchase of Domingos Sequeira’s masterpiece.
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QUE PARTE

DA ADORAÇÃO DOS MAGOS

VAI PATROCINAR?

Saiba mais em 
sequeira.publico.pt

Vamos pôr 
o Sequeira 

no lugar certo


