
Património e 
voluntariado
FERRAMENTAS D E  TRANSFORMAÇÃO SOCIAL



Associação Mundo Património
• Sede no Alentejo – Vila Nova da Baronia;

• Divulgação, recuperação, revitalização, valorização

do património;

• Pessoas e comunidades guardiãs do património;

• Património como bem comum;

• Aproximação das pessoas ao património;

• Ferramenta de transformação social.



Rota do Fresco
• Um projecto Spira – revitalização patrimonial, 
estando a dinamização de actividades de 
educação patrimonial a cargo da Associação 
Mundo Património;

• Primeira Rota de Touring Cultural;

• 15 municípios alentejanos;

• Mais de 50 monumentos.



Ermida de 
S. Brás 

Portel

• Construção na segunda metade 
de séc. XVI;

• Pintura mural enquadrável em
meados de séc. XVII;

• Propriedade de Município de 
Portel;

• Entre 2003-05 a Rota do Fresco 
realiza 9 Campos de 
Conservação e Restauro que 
põem a descoberto uma parte 
das pinturas.
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Campo de 
Voluntariado 2022

Conservação e restauro 
de pintura mural a fresco

• Decorreu entre 18 de Setembro
e 1 de Outubro;

• Promovido pela Spira e 
operacionalizado pela 
Associação Mundo Património;

• Parceria com European Heritage 
Volunteers e Câmara Municipal 
de Portel.





Estrutura do Campo de 
Voluntariado

• Monitores técnicos: 3
conservadores restauradores, 
responsáveis por ensinar, 
orientar e supervisionar os 
voluntários;

• Jornadas de 7 horas de trabalho;

• Complemento com programa
educativo variado: sessões
teóricas, visitas a outros
elementos patrimoniais do
território, apresentação de 
trabalhos preparados pelos 
voluntários.





Intervenção de 
conservação e restauro

• Remoção de cal, limpeza
mecânica;

• Consolidação;

• Reintegração cromática.



Voluntários

• Seleccionados, por entrevista, 
pela European Heritage 
Volunteers;

• Experiência académica e/ou
profissional ao património, em
diversas vertentes (CR, gestão de
património, arquitectura, etc.);

• 14 voluntários de 13 
nacionalidades (Brasil, Espanha, 
Polónia, Taiwan, Bulgária, Grécia, 
Reino Unido, Eslováquia, 
Bulgária, Nicarágua, Chile, Irão, 
Lituânia).



Programa educativo

• Oportunidade de visita a outros 
elementos patrimoniais, 
permitindo uma melhor 
compreensão do território.



Relação com a 
comunidade local
• Em todos os momentos, 

privilegiou-se a proximidade com a 
comunidade local;

• Oportunidade de partilha,
experiência multicultural e 
aprendizagem mútua;

• Visitas em modo estaleiro-aberto 
para 3 turmas do concelho de 
Portel (slide seguinte).
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Associação Mundo Património

Rua 5 de Outubro, 22,
Vila Nova da Baronia

info@associacaomundopatrimonio.pt
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