
Contactos:

Museu dos Cristos de Sousel

Largo do Convento, 7470-217 Sousel
Latitude : 38°56'58.35"N    Longitude: 7°40'31.08"W

Telf. :268550103 

E-mail: museudoscristos@cm-sousel.pt

Horário:

Aberto de terça-feira a Domingo

De terça-feira a sexta-feira: das 09.30h às17.30h

Sábados, Domingos e Feriados: 

09.30h -13.00h | 14.00h -17.30h

Encerrado: 
1 de janeiro, 1 de maio, 25 de dezembro e Feriado 

Municipal



 SOUSEL

O Museu dos Cristos de Sousel está instalado no Largo do 

Convento, na Vila de Sousel, e foi inaugurado no passado dia 
24 de abril de 2019. 

Apresenta no seu acervo uma coleção de imagens de Cristo, 
constituída por 1486 peças, das mais variadas tipologias, 
proveniências e épocas, que foi adquirida pelo Município de 
Sousel em fevereiro de 1990.

Pelas suas características, esta coleção representa uma ampla amostra da 
imaginária devocional, abundantemente representada em Portugal, cuja origem 
seria na sua maior parte nacional, mas onde encontramos espécimes africanos, 
indo-portugueses, provenientes da Terra Santa e de várias partes da Europa. 

No museu o espaço destinado à Exposição de Longa Duração desenvolve-se no 

piso inferior (piso de entrada), ao longo da ala direita da estrutura arquitetónica, 
abraçando o mesmo perímetro no piso superior.

Para a conceção da Exposição de Longa Duração fez-se uma seleção de peças 

da coleção, que resultou num circuito expositivo dividido em seis núcleos temáticos e 
onde a componente multimédia convida à interação com o visitante. 

Inicia-se com a história da coleção e do próprio Museu, à qual se seguem quatro 
núcleos expositivos: o primeiro dedicado à Escultura Africana, o segundo à 

Escultura da Terra Santa, o terceiro integra a Escultura Indo-portuguesa e o 

quarto é dedicado à Escultura de Expressão Erudita Barroca e Tardo-Barroca, 

portuguesa e europeia.

No piso superior distribuem-se os restantes núcleos: a Escultura Popular que 

podemos subdividir na escultura de carácter e interpretação popular e na 
escultura de feitura popular e manifestamente artesanal ou pastoril. E por fim o 
núcleo dos Metais, que se estrutura em torno de dois grupos. O primeiro é 

constituído pelas cruzes processionais e o segundo integra um conjunto 
diversificado de peças, que se impõem pela sua qualidade artística e que  

representam uma outra tipologia presente 
nesta exposição.

O Museu dos Cristos de Sousel tem ainda uma 
Sala de Exposições Temporárias, que 

permite alargar a temática cultural ao dispor 
dos visitantes, a Sala dos Serviços 

Educativos, que fará a ponte entre a nossa 

instituição museológica e os diferentes 
públicos que nos visitam e as Reservas 

Visitáveis, onde o visitante pode observar o 

remanescente do imenso acervo, que não se 
encontra patente na exposição de longa 
duração, devidamente acondicionado, com 
vista à sua proteção.
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