
The project Burro Ville 

 

O Burro Ville é o um novo espaço de Turismo Rural, e Turismo de Natureza, no Algarve.  

Situa-se em Portimão - Descampadinho, na freguesia da Mexilhoeira Grande, a cerca 15 
kms de Portimão e 20 Kms de Lagos - coordenadas GPS: N 37.211958  W -8.61245.  

No campo, e perto da praia, sendo as mais próximas a Meia Praia e Alvor. 

Burro Ville is a new space for Rural Tourism and Nature Tourism in the Algarve.  
It is situated in Portimão - Descampadinho, in Mexilhoeira Grande, about 15 kms from Portimão 
and 20 Kms from Lagos - GPS coordinates: N 37.211958 W -8.61245.  
In the countryside, and near the beach, being closest to Alvor and Meia Praia. 

 

Este projeto nasce da vontade dos proprietários de manter viva a quinta, que já está na 

família há pelo menos 5 gerações. Foi em tempos uma propriedade única com o local onde 

hoje está construído o AIA – Autódromo Internacional do Algarve, e chegou a ser a segunda 

maior produtora de trigo da região, mesmo superando as dificuldades de cultivar o cereal 

também nas encostas dos montes envolventes. 

This project is born from the desire of the owners to keep alive the farm, which is already 
in the family for at least five generations. Was once a single property with where today is 
built AIA - Autódromo Internacional do Algarve, and became the second largest producer 
of wheat in the region, surpassing even the difficulties of cultivating cereal also on the 
slopes of the surrounding hills. 

 A exploração turística visa dinamizar este espaço no barrocal algarvio. Com a melhoria e 

adequação para o efeito das infraestruturas pré-existentes, construíram-se 7 casas, seis T1 

e uma T2, que mantêm a arquitetura rural, adquirindo traços e conforto contemporâneos, 

de acordo com princípios de sustentabilidade, ergonomia e funcionalidade.   



The tourist operation aims to streamline this space in the western Algarve. With the 
improvement and adjustment for the effect of pre-existing infrastructures, were built 
seven houses, six T1 and T2, which keep the rural architecture, acquiring traits and 
contemporary comfort, according to principles of sustainability, ergonomics and 
functionality. 

De salientar que a unidade é acessível . Assim todos podem disfrutar da beleza 

envolvente, do sossego que aqui se experimenta, e também dos passeios de burro pela 

propriedade, ou no picadeiro.  

Noteworthy that the unit is acessible . So everyone can enjoy the surrounding beauty, 

the tranquility that one experiences here, and also the donkey rides through the grounds or 

in the ring. 

Os habitantes de destaque na quinta são os nossos burros mirandeses! De momento temos 

16 exemplares, 3 deles nascidos recentemente. Orgulhamo-nos de assim contribuir para a 

preservação desta espécie em risco de extinção. 

The protagonists in the farm are our Mirandeses donkeys! At the moment we have 17, three of them 

born recently. We pride ourselves to contribute to the preservation of this species at risk of 

extinction. 

O Calimero – o macho encarregue do aumento da burrada , as burras Fábula, Finória, 

Hera, Torrona, Fraga, e, mais recentemente, a Jasmim e a Janete, são alguns dos 

elementos. 

Calimero - the male in charge of increasing the donkey family, Fábula, Finória, Hera, Torrona, Fraga 

and, more recently, Jasmim and Janete, are some of the elements. 

Temos também ovelhas, cavalo, égua, muitos passarinhos, e outros habitantes selvagens 

na herdade. 

We also have sheep, horse, mare, many birds and other wild inhabitants on the homestead. 

O Burro Ville também oferece espaço para eventos, como festas de aniversário, batizados, 

workshops, MICE para pequenos grupos, terapias. 



Burro Ville also offers space for events such as birthday parties, baptisms, workshops, MICE for 

small groups, therapies. 

Também levamos os nossos burros a eventos fora da quinta. 

We also take our donkeys to events beyond the fifth. 

 

À sua espera para  Momentos Felizes!           

Waiting for you for many Happy Moments! 

 

A equipa Burro Ville.                          

Burro Ville Team.  

 

 


