
 

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 

 

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 MONTE S. CRISTÓVÃO 
  

 
 

TRILHO 
MONTE S. 
CRISTÓVÃO 

Tr4 

 

http://www.aefreixo.pt/trilhandando


 

 

Trilho  

Monte S. Cristóvão 
 

 

 

Características do percurso 

 

Percurso circular 

Local de partida/chegada: Agrupamento 
de Escolas de Freixo 

Distância: 6,5 km  

Ganho de elevação: 245m 

Duração: 1:45h 

Grau de dificuldade: fácil 

Diversidade 

No Trilho de “S. Cristóvão” encontrará o 
percurso ideal para apreciar a beleza da 
Natureza!! 

 

 

Não seja preguiçoso!  

S. Cristóvão abre-lhe as 

portas para novas 

experiências! 

 

 

 

 

Pontos de Interesse 

Agrupamento de Escolas de Freixo 

Estabelecimento de ensino público que 

abarca todo o ensino básico, desde o 

pré-escolar até ao 9º ano de 

escolaridade. 

Igreja Paroquial de Ardegão 

No Catálogo das Igrejas, organizado em 

1320, a “ecclesia de Sancte Marie de 

Ardeguam” aparece incluída na Terra 

de Aguiar de Neiva.  Pertence à Diocese 

de Viana do Castelo desde 3 de 

novembro de 1977. 

A capela de S. Cristóvão  
Com a nave e a 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. 

 


