
 

 



 

 

INFO #cgnorte 

Cultura & Exposições       04 de janeiro 

  Presépios de Sal - Salinas de Rio Maior 

Com a intenção de procurar que o espírito natalício se   
prolongue por mais algum tempo, até meados de janeiro 
de 2020, a direção do Clube Galp Norte decidiu iniciar o 
ano visitando, Rio Maior a sua tradicional e magnífica 
“aldeia salina”.  

A deslocação às salinas de Rio Maior ocorreu-nos, juntando 

o útil ao muito agradável que nesta época se destaca os 

presépios construídos em puro sal e alguns com matérias mistas que passam também pela  madeira e  

alguns elementos verdes da região.  

Visita que aproveitaremos para apreciar o artesanato e as construções em sal magnificamente               

distribuídas por uma aldeia típica com casinhas em madeira e onde a grande atracão são os produtos   

elaborados à base do sal proveniente das salinas.  

Iniciaremos o nosso passeio pelo posto de turismo local onde um guia nos resumirá a origem                   

geo - morfológica das salinas, havendo referências às salinas desde 1177 em que o rei D. Afonso V teria 

sido proprietário de alguns talhos (pequenos espaços com formato geométrico de quadrados ou            

retângulos separados com divisórios em cimento ou pedra, de pouca profundidade, onde a água salgada 

repousa  para a sedimentação dos cristais de sal. 

As origens geológicas das salinas parecem estar relacionadas com a presença de mar, acerca de 200      

milhões de anos por aquelas paragens. Ao que parece aquela região foi outrora uma bacia sedimentar 

marinha cuja transformação originou em grandes quantidades o mineral designado de sal-gema.            

Denomina-se sal-gema ao mineral constituído por cloreto de sódio, cloreto de potássio e cloreto de    

magnésio que jazidas na superfície terrestre.  
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Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 
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INFO #cgnorte 

  04 de janeiro 

  

Uma viagem a Rio Maior e suas Salinas 

Programa: 

 Saída da Refinaria às 08:00H 

 11:00 H - Visita a Alcobertas; visita ao Dólmen de      
Alcobertas, Olho de Água (nascente fluviocársica);   
Potes Mouros e Forno Medieval, visita à Aldeia de 
Chãos; visita construção tradicional de recolha e       
armazenamento de água (caleiras e cisternas); pegada 
de dinossauro e oficina de tecelagem artesanal  

 13:00H - Almoço - Restaurante Típico 

 15:00H - Visita guiada às Salinas, aldeia Natal e Presépios de Sal 

 17:00H - Lanche na Aldeia  

 18:30H - Regresso - Leça da Palmeira - Refinaria de Matosinhos 

 

Inclui: 

 Almoço (menu completo, sobremesa, bebidas e café) 
 Entradas nos locais previstos 
 Lanche  
 Seguro 
 Transporte 
 

 Preço  

Associados Adultos 60 € 

Não Associados  65 € 

Crianças > 03 a 12 anos - 35€ 

Após comparticipação do Clube Galp Núcleo Norte:                                     

001/2020  

    Cultura & Exposições 

  Presépios de Sal - Salinas de Rio Maior 


