
 

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 PONTE DE ANHEL 
  

  

TRILHO 
PONTE DE 
ANHEL 

Tr6 

 

http://www.aefreixo.pt/trilhandando


 

Trilho  

Ponte de Anhel 

Características do percurso 

Percurso linear 

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

Distância: 5,6 Km 

Ganho de elevação: 145 m 

Duração: 1:45h  

Grau de dificuldade: fácil 

 

Diversidade 

Em “Trilhos do Património” poderá 
descobrir vários caminhos que irão 
surpreendê-lo tanto pela sua diversidade 
como pela sua beleza natural. 

  

Venha connosco descobrir as 
maravilhas da natureza! 

 

 

 

 

 

Pontos de Interesse 

Largo Senhor dos Aflitos 
Neste interessante largo, sobressaem 
alguns exemplares da arquitetura 
tradicional minhota. 

Igreja Paroquial de Freixo 
De costas voltadas para o largo Senhor 
dos Aflitos, encontramos a Igreja 
paroquial de Freixo, reedificada em 
1743. 

Largo da Feira 
Local de comércio e serviços, onde se 
realiza a feira quinzenal à segunda-
feira. 

Ponte de Anhel  

É uma ponte medieval que apresenta 

três arcos: um central e maior, de volta 

perfeita, ladeado por dois arcos 

quebrados de menor dimensão.  

 


