
 

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-LOUSADO 
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Trilho  

Ponte de Anhel-
Lousado 
 

Características do percurso 

Percurso circular 

Local de partida/chegada: Ponte de 
Anhel (estrada Freixo-Barcelos) 

Distância: 8 Km 

Ganho de elevação: 198 m 

Duração: 2:00h  

Grau de dificuldade: fácil 

 

Diversidade 

Em “Trilhos do Património” encontrará 
sempre um percurso para relaxar a 
mente com sons naturais vindos da água 
a bater nas rochas, o encanto das 
árvores e o chilrear dos passarinhos! 

 

Venha disfrutar da natureza 
que oferece o trilho Ponte de 
Anhel. Diversas paisagens, 
humanizadas e naturais, mas 
ambas incríveis.  

 

 

 

Pontos de Interesse 

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. 

Monte do Lousado 
Antigamente era designado por Monte 
Louvado. No alto dele, que é plano, vêm-
se ainda vestígios de um castro chamado 
Civitas Magna. 

Moinhos do Rio Neiva 
Cheias catastróficas que terão ocorrido 
no século XVIII destruíram a maior parte 
dos moinhos, lagares e engenhos 
existentes ao longo do rio Neiva. As 
construções que podemos hoje ver são já 
reconstruções desses antigos moinhos, 
datando a maioria deles do século XIX. 

 


