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Carrazedo 

 
 
 
Caracterização 

 
 

Ocupando posição junto à orla ocidental concelhia, nos limites com Vinhais, a freguesia de 

Carrazedo distará uma vintena de quilómetros da Cidade de Bragança, em direcção ao poente. 

Como principal ligação rodoviária à capital concelhia tem as Estradas Nacionais 15 e  206.  

Abrangendo uma superfície de considerável extensão, caracteriza-se por uma topografia 

montanhosa e acidentada, abarcando boa parte da vertente setentrional da majestosa e altaneira 

Serra da Nogueira. As altitudes aqui registadas oscilarão entre 750 e os 1000 metros, tendo por 

estas bandas suas nascentes um pequeno afluente da margem esquerda do Rio Tuela.  

Bastante afastada e isolada dos meios urbanos e detendo ainda uma economia de carácter algo 

arcaico, fundamentada nas actividades agro-pastoris, não espantará que Carrazedo conheça uma 

elevadíssima taxa de despovoamento. Esta, traduzida em números, cifrar-se-á numa redução de 

quase dois terços do número de habitantes estimado em meados do século (595 almas) para o 

actual (204 residentes). 

Deveras notável será o presumível povoamento proto-histórico local, sendo arrolados nada menos 

que quatro povoados castrejos no aro desta freguesia: Terronha (Alimonde), Medorrão, Castro de 

Carrazedo e Castro da Serra (Abade de Baçal, Neto e Silva). O conhecimento de pelo menos três 

destas estações castrejas nada terá de recente, pois já por meados do século XVIII se lhe refere as 

“Memórias Paroquiais”.  

No Castro da Serra (que o Enciclopedista, por lapso, refere por “da Seara”) detectar-se-iam já 

então “pedaços de telhões de barro vermelho, da grossura de dois dedos” (clara alusão a 

fragmentos de “tegulae”, os quais comprovarão níveis de ocupação em domínio romano).  

Grande expressão tomará, por outro lado e no que concerne às origens paroquiais de  Carrazedo, o 

actual lugar de Alimonde. Ali se sediou uma extinta paróquia de S. Mamede de Arimundi (“Sancti 

Mameti de Arimundi”) já documentada nas “inquirições de 1258, ao tempo de D. Afonso III. O 

actual topónimo Alimonde parece derivar assim da forma genitiva de um antropónimo 

“Arimundus”, de suposta origem germânica e raiz alti-medieval (ou da época suevo-visigótica ou já 

da reconquista cristã).  

Embora seja provável que já pela mesma altura (i.e., meados do século XIII) existisse em 

Carrazedo um templo invocado à Santa Cecília (do qual derivaria posteriormente a paróquia 

titular), a verdade è que S. Mamede de Alimonde terá possuído outrora algum ascendente (titulo 

abacial) sobre a mesma, até data incerta, em que se  inverteria a situação.  

Subsiste ainda, para além da Igreja Matriz de Carrazedo, a Igreja de Alimonde e as Capelas de 

Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora do Rosário (públicas ambas).  
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Do património edificado local, este de índole civil e interesse etnográfico, constarão ainda diversos 

moinhos de água, várias fontes de mergulho protegidas por estrutura pétrea em arco (vulgo 

“romanas”) e uma ponte, também de alvenaria e em arco, possivelmente. 

 

Imagens 

 

Bacia dos Mouros Fonte de Mergulho Moinho de Alimonde 

   Moinho de Alimonde Junta de Freguesia Escola do 1º ciclo 

   Capela do Santo Amaro Capela de Nª Senhora do 
Rosário 

Capela de Nª Senhora de 
Fátima 

  Monte do Castelo Monte do Castelo 

 


