NOME burros & artes, RNAAT 107/2009
Vale das Amoreiras, Apartado 19, 8670-909 Aljezur
T: (+351) 282 995 068
Burros.artes@gmail.com
Www.Burros-artes.blogspot.pt
Atividade: animacao turistica
Volume de negócios: 5.223,00€ (inclusive internacional)
Volume de negócios internacional:

Apresentação da empresa: burros & artes une caminhadas com burros e artes e ofícios
tradicionais (workshops e artesanato) - experiências em ambiente rural, em plena
interacção com a natureza, cultura, tradição e costumes.
Actividades com Burros: - slow is beautiful - ao passo do burro é o nosso lema. No
interior bravio, entre a Serra de Monchique e a Costa Vicentia, a 4km de Aljezur,
realizamos passeios guiados e auto-guiados de hora e meia até vários dias ao encontro
com a riqueza natural dos arredores verdejantes do sitio dos burros ou, indo mais longe,
a da região. Aí seguindo as duas grandes rotas pedestres, a Rota Vicentina ao longo da
Costa Oeste inserido no Parque Natural PNSVAC e a do interior Algarvio, a Via Algarviana.
Outro encontro, sempre em destaque e muito especial: O burro - coração e a alma das
nossas atividades - um fiel companheiro de viagem.
Actividades com Artes: Nas oficinas de artes e ofícios tradicionais a diversão e o lazer
imperam. Num ambiente descontraído, ao ar livre, no seu próprio espaço/ ou alojamento
ou no sítio dos burros, poderá inspirar-se na natureza e desenvolver a sua
criatividade. Poderá optar entre as várias artes e ofícios tradicionais: olaria, modelagem,
arte-natura, feltragem, tecelagem e pintura. Utilizamos o processo criativo fundamentado
nos três princípios: Observação, Libertação e Movimento. Através da observação
estabelecemos o objectivo, pela libertação a fuga ao convencional e pelo movimento a
realização do nosso imaginário. Neste processo recorremos a vários estímulos onde o
meio envolvente tem o seu papel primordial.
Poderá optar pelas duas actividades – burros & artes - em simultâneo ou apenas por uma.
O nosso público vai desde individuais, casais, famílias a grupos. Criamos também
programas vocacionados para escolas, animação de rua e animação de eventos.
As promotoras: Sofia v. Mentzingen - guia pedestre/ tratadora de burros; Elsa Ribeiro animadora de artes e ofícios tradicionais.

Pessoa de contacto

Nome

Sofia von Mentzingen; Elsa Lopes Ribeiro

Função

Gerente e guia; animadora de artes e oficios tradicionais

Telefone

Sofia (+351) 282 995 068; Elsa: 936060808

E mail

Burros.artes@gmail.com

