
 

 

 

 

Geografia e Clima 

Geografia 

O concelho de Santa Marta de Penaguião localiza-se no Norte de Portugal, a cerca de 300 quilómetros de 
Lisboa e a 70 quilómetros da costa atlântica. Do seu território vislumbram-se, a poucos quilómetros, as 
cidades de Vila Real a norte, e de Peso da Régua a sul. 

De extensão territorial reduzida, tem apenas 69,25 km2 de superfície, distribuídos por 10 freguesias, sendo 
que as mais extensas são Fontes com 15,66 Km2 (22,62% do total) e Cumieira com 11,04 Km2 (15,95%). 
Em oposição temos Sanhoane apenas com 3,59 Km2 (5,19%) e Alvações do Corgo com 4,32 Km2 
(6,27%). 

Limitando a norte e a nascente com o concelho de Vila Real, a nascente e sul com o concelho de Peso da 
Régua, o território de Santa Marta toca ainda, nas alturas do Marão, os concelhos de Baião e Amarante do 
distrito do Porto. 

Em termos de atividade económica e no que ao setor produtivo concerne, o concelho está decididamente 
marcado pela condição geográfica da sua orografia e pela inserção histórica na Região Demarcada do 
Douro, sendo a vinha o traço mais marcante da sua paisagem, com a produção vinícola – vinho generoso, 
ou vinho de pasto – a assumir foros de quase exclusividade. Para além dele, apenas limitadas produções 
de azeite e frutas; nas povoações serranas do Marão alguma criação de gado, produção de castanha e 
fabrico de mel. A nível florestal – pequenas orlas aqui e ali – o concelho integra o Núcleo Florestal do 
Douro, inserido na Circunscrição Florestal do Norte. 

Clima: 

De uma maneira geral o clima do concelho é seco, de caraterísticas continentais (quente no Verão e frio 
no Inverno), condicionado pelas serras (e contrafortes) do Marão e Montemuro que servem de filtro ou de 
tampão aos ventos húmidos e temperados do Atlântico. 

Mesmo assim podemos definir duas zonas climáticas relativamente distintas: a metade sul e nascente, que, 
sob influência dos vales dos rios Douro e Corgo, são mais temperadas no inverno, muito quentes no verão 
e com pluviosidade limitada, enquanto as zonas de montanha, situadas a poente e a norte, sendo mais frias 
no Inverno, com geadas e até neve frequentes, apresentam alguma frescura no Verão e índices superiores 
de pluviosidade. 
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