
Santa Marta

O Caminho no concelho de Santa Marta de Penaguião

Freguesias atravessadas
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O caminhar permite a descoberta de testemunhos da história ao ritmo do nosso 
passo, conhecendo em profundidade a terra que momentaneamente nos acolhe. 
Uma experiência para os que têm vontade de andar e desfrutar o melhor e o 
mais puro que a natureza tem para oferecer, tendo por companhia a presença de 
monumentos e mostras quase desconhecidas de arte e de tradição. As Terra de 
Penaguião, dispostas num invulgar anfiteatro natural, detentoras de 
deslumbrantes paisagens fortemente marcadas pelos relevos cravados de 
socalcos com vinha, tendo por contorno as colinas da Serra do Marão e a 
presença de alguns rios e ribeiros que teimam em vencer a tortuosa silhueta do 
Douro, são espaços naturais e acolhedores para o caminheiro que pretende 
reatar percursos de invulgar relevância cultural e paisagística. À deslumbrante 
paisagem caracteristicamente duriense, une-se, de uma forma verdadeiramente 
única, o elemento humano, refletido no branco dos solares rurais e das capelas 
perdidas no cume dos montes, sacralizando lugares outrora pagãos e nas 
aldeias típicas e rurais que acompanham as colinas, por vezes ingremes, 
parecendo serem magistralmente construídas pela mão Divina… O percurso é 
sempre muito bonito. A paisagem é diversificada e engloba a vinha, as oliveiras 
colocadas estrategicamente na bordadura da vinha, a floresta, as culturas 
agrícolas, as pequenas colinas e montes tendo a montanha na sua perspetiva 
mais distante. O grande rio Douro, as dezenas de colinas e montes que a vinha 
colonizou e a Serra do Marão são os contornos fluviais e orográficos mais 
relevantes. Em alguns locais do caminho mais altos ou virados a norte, a floresta 
e alguns ribeiros dão frescura e diversidade à paisagem. A completar este 
quadro, alguns aglomerados urbanos proporcionam ao caminheiro a segurança e 
a possibilidade de conhecer, aqui e ali, um solar ou uma capela ou colher 
informações junto dos residentes sempre simpáticos e acolhedores que revelam 
uma natural espontaneidade em conversar sobre a sua terra e as sua tradições.
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