
M U S E U
M E N I N O
J E S U S

O nascimento do MUSEU DO MENINO JESUS no 
Santuário do Menino Jesus de Praga, em Avessadas – 
Marco de Canaveses deve-se exclusivamente às doações 
dos seus devotos e amigos. 

Dar um lugar condigno, preservando-as de qualquer 
degradação e divulgar a sua existência com exposições 
permanentes e outras temporárias foi sempre o grande 
objectivo deste Santuário dedicado à infância do Meni-
no Jesus de forma a tornar mais agradável e proveitosa 
a visita dos peregrinos, amigos e visitantes.

Para acolher as exposições procurou-se unir a qualida-
de e beleza da concepção à simplicidade das soluções re-
ciclando todo o material possível. 

EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS
MUNDO DE BELÉM

EXPOSIÇÃO DE PINTURA
DE ISAURA XAVIER
O MENINO DEUS

Av. Santuário Menino Jesus de Praga, 2802

4630-001 Avessadas - Marco de Canaveses

Tel.: 255 538 150 . Fax: 255 538 151

m avessadas@carmelitas.pt

w www.avessadas.carmelitas.pt

G conventosantuariomeninojesuspraga

Horário de
Funcionamento
Domingo das Bênçãos
10h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00

Outros horários
Sob marcação



Exposição de Presépios
Mundo de Belém

Exposição de Pintura de
Isaura Xavier, O Menino Deus

A exposição de Presépios intitulada “Mundo de 
Belém” com cerca de quatro mil peças, reúne 
mais de meio milhar de presépios, de Portugal, 
da Europa, da América Latina, da África e da 
Ásia. 
O Presépio é considerado por muitos um autên-
tico Evangelho traduzido em todas as línguas do 
mundo. É na multiplicidade de visões artísticas 
do nascimento de Jesus que encontramos a ri-
queza da cultura e das artes. 
O valor primordial da exposição “Mundo de Be-
lém” é dar a conhecer a dimensão representati-
va do que são as tradições natalícias no mundo. 
Não é uma simples colecção de presépios, mas 
uma aproximação de culturas e tradições.

A exposição de quadros a óleo intitulada “O Me-
nino Deus” foi uma doação da pintora portuen-
se Isaura Xavier que procurou ilustrar alguns 
episódios sobre Jesus Menino.
Para a pintora Isaura Xavier “Pintar é sentir a 
mão de Deus conduzindo os nossos traços, são 
momentos de intensa reflexão espiritual e, no 
fim é ficar em Paz com a alma. O artista tem de 
trabalhar sozinho, alhear-se do mundo, entrar 
dentro das suas telas, ficar lá uns tempos para 
depois, ao expô-las, sentir a alegria da partilha 
e, por vezes, assistir à partida de alguns peda-
ços da sua alma. Pintar é partilhar as nossas 
emoções em cada pincelada, em cada cor, em 
cada imagem”. 


