
 

O Agrupamento de Escolas de Freixo 

situa-se no concelho de Ponte de Lima. 

 

“Trilhos do Património”, um dos projetos 

vencedores do concurso da Fundação Montepio, 

em 2014, “nasceu” no Agrupamento de Escolas 

de Freixo e, incentivando as pessoas a 

caminhar, pretende valorizar o património local, 

tornando acessível o seu conhecimento.  

Este projeto interdisciplinar tem, ainda, 

beneficiado do apoio das entidades locais, 

nomeadamente da Junta de Freguesia de 

Ardegão, Freixo e Mato.  

 

 

“Trilhos do Património”, one of the winning 

projects of the Montepio Foundation competition, 

in 2014, “was born” at the Freixo School Cluster. 

It aims to enhance the local heritage and 

encourages people to walk, making their 

knowledge accessible. 

This interdisciplinary project has also benefited 

from the support of local entities, namely from the 

Parish Council of Ardegão, Freixo and Mato. 

Trilhos do Património 
 

Este projeto envolve um conjunto 

de 7 trilhos: 

 

Trilho dos moinhos – Tr1 

Trilho Caminhos da Fé – Tr2 

Trilho S. Cristóvão (Paço Curutelo) – 

Tr3 

Trilho Monte S. Cristóvão – Tr4 

Trilho Urbano de Freixo – Tr5 

Trilho Ponte de Anhel – Tr6 

Trilho Ponte de Anhel-Lousado – Tr7 

 

 

Venha conhecê-los connosco 

Para mais informação, consulte o nosso 

site:  

www.aefreixo.pt/trilhandando  

 

TRILHO DE S. CRISTÓVÃO (PAÇO DE 
CURUTELO) 

  

 
 

TRILHO DE S. 
CRISTÓVÃO (PAÇO 
DE CURUTELO) 

Tr3 

 

http://www.aefreixo.pt/trilhandando


 

 

Trilho  

De S. Cristóvão  

(Paço de Curutelo) 
 

 

 

Características do percurso 

 

Percurso circular 

Local de partida/chegada: junto à Igreja 
Paroquial de Freixo 

Distância: 8,5 Km 

Ganho de elevação: 232 m 

Duração: 2:00h  

Grau de dificuldade: fácil 

 

 

Neste trilho, encontrará o histórico e 
belíssimo Castelo do Curutelo e também 
poderá visitar a capela de S. Cristóvão. 

Este trilho incrível traz alegria 
e conforto às pessoas. 
Satisfaça a sua curiosidade e 
verá que, de um pequeno 
lugar, levará uma enorme 
beleza! 

 

 

 

 

Sabia que… 

 

O castelo de Curutelo, segundo a 
referência do Capelão António da Silva 
Leva, terá sido fundado por volta dos 
anos 800, por um senhor das Astúrias 
descendente vertical dos Godos, de 
nome Alarico. 
O paço do Curutelo só passou a ter a 
forma acastelada no início do século XVI, 
com a dinastia dos Abreus. 
A capela, dedicada a Santo Amaro, está 
afastada da casa e tem na frontaria uma 
sineira com caraterísticas góticas. 

A capela de S. Cristóvão, com nave e 
capela-mor separadas por um arco de 
meia volta, tem 3 altares: o altar-mor, 
dedicado a S. Cristóvão; outro de N. Sra. 
da Cabeça e ainda outro de N. Sra. dos 
Prazeres 

 


