
 
 

Produção de sal marinho tradicional 
e Turismo  

 

nas Salinas do Grelha 
Olhão - Portugal 



• História da família 

• Empresa  

• Segredos da Ria, Unip. Lda. 

• Início do turismo 

• Visitas guiadas 

• Mar Morto 

• Lamas salinas 

 

INTRODUÇÃO 



História da família 

• Moinho de Maré, 1º registo oficial em 1792. 

• João da Chagas Grelha, o bisavô do atual proprietário, adquiriu a propriedade e 

moinho, 1908. 

• O filho, João Pedro herdou a propriedade. Nos anos 40 transformou-a em salinas. 

 

 

 



Empresa Segredos da Ria, Unip. Lda. 
 

• A empresa foi criada em 

2009, por João Pedro, o 

bisneto de João da Chagas 

Grelha, após ter retomado a 

atividade de produção de sal 

tradicional em 1999. 



Início do turismo 

• Em 2012, por iniciativa de 
Veronika Rosová, esposa do 
atual proprietário, deu início à 
atividade turística com visitas 
guiadas a amigos e familiares. 

• Ao ver o agrado e interesse dos 
que visitaram a salina, surgiu a 
ideia de desenvolver a parte 
turística junto das agências de 
viagens e promover o espaço na 
internet. 



Visitas guiadas 

 

• A visita guiada tem uma duração de 1 
hora. Fala-se sobre o processo de 
produção de sal marinho tradicional, 
história do local, história do sal no 
mundo, Ria Formosa, biologia, entre 
outros. 

 

• As visitas guiadas podem ser em 
português, inglês, francês, checo e 
espanhol. 

 

• Também se realizam Visitas Pedagógicas 
para alunos de todos os ciclos. 

 

 



Mar Morto 
• Oficialmente o Mar Morto abriu em 2020. 

• É um lago com  2000 m2, com a concentração 

de sal semelhante à do Mar Morto em Israel/ 

Jordânia.  Devido à elevada salinidade as 

pessoas têm a experiência de flutuar na água. 

 

 



Mar Morto – motivos de vinda dos clientes 

• Experiência de flutuar. 

• Relaxar 

• Convívio e diversão 

• Bem estar e beleza – aplicação de lamas salinas 

• Tal como acontece no Mar Morto em Israel, onde 

as pessoas vão para fins terapêuticos, nas Salinas 

do Grelha o “Mar Morto” começou a ser 

frequentado também por terapeutas e seus 

clientes.   

 

 

 

 



Lamas salinas 
• Lamas extremamente 

salinas e cheias de 
minerais benéficos 
para o corpo, 
rigorosamente 
selecionadas dos 
cristalizadores, 
durante a primavera. 




