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ALBERTINO GONÇALVES

PRADO. POPULAÇÃO E ESTILOS DE VIDA
PRADO. POPULATION AND LIFESTYLES

Ninguém é bom juiz em casa própria. Este texto, com uma carga subjeti-
va, é, assumidamente, um exercício de reflexividade. Nascer e ser criado 
em determinada freguesia não é berço inocente. Diziam os mais antigos 
que Melgaço era a Suíça de Portugal e Prado a sua sala de visitas. 
Talvez seja mais apropriado falar de uma encruzilhada. Sob o aparente 
sossego da paisagem, esconde-se um corrupio de chegadas e partidas. 

A circulação de pessoas explica, em grande parte, a resistência da fre-
guesia à erosão demográfica que marcou o concelho de Melgaço desde 
a 2ª Guerra Mundial. Observa-se, no conjunto do concelho, uma que-
bra de 48.2% da população (17 798 residentes em 1950 e 9 213 em 
2011). Ressalvando as freguesias da Vila e de Roussas, cuja população 
residente pouco se alterou, Prado foi a freguesia com menos desgaste 
demográfico (um decréscimo de 23.6%; 592 residentes em 1950 e 452 
em 2011). Nas freguesias de montanha, a quebra foi de 67.8%: perde-
ram, no conjunto, dois terços da população (Ver tabela 1). Como explicar 
o resultado obtido pela freguesia de Prado? Por pertencer à Ribeira? A 
Ribeira perdeu, globalmente, dois quintos da população (-38.1%). Por 
estar perto da Vila? A proximidade da Vila tem influência, embora as 
freguesias de Roussas e de Chaviães, também vizinhas da Vila, tenham 
observado tendências opostas: Roussas, que partilha a mancha urba-
na, mantém, praticamente, a população (decresceu 4.1%), enquanto 
Chaviães fica reduzida a menos de metade (-54.2%).

No one is a good judge at home. This text, with 
a subjective charge, is, admittedly, an exercise of 
reflexivity. To be born and raised in a particular parish 
does not constitute an innocent crib. The elderly 
used to say that Melgaço was the Switzerland of 
Portugal and Prado its living room. Perhaps it is 
more appropriate to speak of an intersection. Under 
the apparent stillness of the landscape, a bustle of 
arrivals and departures is hidden.

The movement of people explains, in large part, 
the resistance of the parish to the demographic 
erosion that marked the municipality of Melgaço 
since World War II. In the municipality as a whole, 
there is a decrease of 48.2% of the population (17 
798 residents in 1950 and 9 213 in 2011). With 
the exception of the parishes of Vila and Roussas, 
whose resident population has hardly changed, 
Prado was the parish with less demographic wear 
(a decrease of 23.6%, 592 residents in 1950 and 
452 in 2011). In the mountain parishes, the break 
was 67.8%: together, they lost two-thirds of the 
population (see table 1). How to explain the result 
obtained by the parish of Prado? Is it because 
it belongs to Ribeira, the riverside? Ribeira lost, 
globally, two-fifths of the population (-38.1%). Is it 
due to its proximity to Vila? The proximity of Vila 
has an influence, although the parishes of Roussas 
and Chaviães, also neighboring Vila, have observed 
opposite tendencies: Roussas, which shares the 
urban patch, practically maintains its population 
(decreased 4.1%), while Chaviães is reduced to less 
than half (-54.2%).
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Year

Parish 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 Variation

Alvaredo 857 799 733 702 644 614 528 -38,4

Castro Laboreiro 1944 1941 1483 995 867 726 540 -72,2

Chaviães 841 896 648 601 511 431 385 -54,2

Cousso 716 756 760 609 364 361 294 -58,9

Cristóval 1263 1285 1002 834 667 619 528 -58,2

Cubalhão 379 431 438 363 264 209 156 -58,8

Fiães 1005 898 728 448 346 300 239 -76,2

Gave 710 735 753 509 388 280 237 -66,6

Lamas de Mouro 351 368 200 223 184 148 117 -66,7

Paços 917 837 883 554 479 379 317 -65,4

Paderne 2185 2168 2103 1738 1343 1235 1160 -46,9

Parada do Monte 968 1131 1075 821 620 487 370 -61,8

Penso 890 829 715 645 589 563 523 -41,2

Prado 592 621 605 583 538 468 452 -23,6

Remoães 222 224 191 169 140 124 98 -55,9

Roussas 1 154 1 263 1081 1043 1036 1139 1107 -4,1

São Paio 1334 1660 1368 995 720 639 602 -54,9

Vila 1470 1369 1162 1414 1318 1274 1560 6,1

Melgaço 17798 18211 15805 13246 11018 9996 9213 -48,2

Tabela 1. População residente por freguesia

Table 1. Resident population per parish

De Prado, emigrou-se, até meados do século, para o Brasil. Algumas 
“casas de brasileiros” são testemunho. Mas esta emigração pouco efei-
to surtiu na evolução da população da freguesia na segunda metade 
do século XX. O que revolucionou Prado foi a emigração para a Europa, 
designadamente para França. Uma emigração massiva e, em termos 
nacionais, precoce. “Naquele tempo, o contrabando estava a passar por 
uma crise. Ouvia-se Fulano foi para França e Sicrano, também. Todos 
os dias, desaparecia gente” (entrevista). Saliente-se uma informação 
curiosa. Segundo os resultados de um inquérito administrado em 2003 
aos residentes no concelho de Melgaço com sessenta e cinco e mais 
anos de idade, em Prado, 25% das mulheres entrevistadas foram emi-
grantes, contra 5.5% nas freguesias do Monte e 11.8% nas freguesias 
da Ribeira. Prado apresenta o valor mais elevado, seguindo-se Remoães 
com 20% e Paderne com 18.8% (ver Gráfico 1). Esta informação sugere 
que a emigração para a França contou, em Prado, com uma maior par-
ticipação feminina.

From Prado, immigration occurred to Brazil until the 
middle of the century. Some "houses of Brazilians" 
bear witness to that. But this immigration had little 
effect on the evolution of the population of the parish 
in the second half of the twentieth century. What 
has really revolutionized Prado was immigration to 
Europe, especially to France. A massive surge of 
immigration, precocious in national terms. "At that 
time, contraband was going through a crisis. It was 
heard that so and so went to France and his mate 
too. Every day, people disappeared "(interview). Let 
us emphasize an intriguing information. According 
to the results of a survey conducted in 2003 to 
residents of the municipality of Melgaço over sixty-
five years of age, in Prado, 25% of the women 
interviewed were immigrants, compared to 5.5% 
in the Mountain parishes and 11.8% in the Ribeira 
(riverside) parishes. Prado presented the highest 
value, followed by Remoães with 20% and Paderne 
with 18.8% (see Chart 1). This information suggests 
that immigration to France had a greater female 
participation in Prado.
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An immediate consequence of this immigration was 
the local shortage of laborers. Landowners were 
particularly hard done by the lack of caretakers, 
day laborers and servants, who were more prone to 
stampede out. Prado had an appreciable number 
of farms, small but productive. In this context, 
a demonstration against immigration and police 
inefficiency even took place in Vila.

If there is a shortage of workers in the parish, 
they must be recruited outside. Whole families of 
caretakers were displaced from Arcos de Valdevez, 
Paredes de Coura, Ponte da Barca, Vila Verde, 
Monção and Ponte de Lima. Prado could use as a 
valid argument the quality of the accommodation 
and the generosity of the partnerships. For 
example, the wine partnership rose from one-
third to one-half. This affluence was felt in school 
classes. In the grocery stores, the debt books of 
those who left were closed and new ones opened 
for those arriving.

Consequência imediata da emigração foi a falta local de braços. Res-
sentiram-se, sobretudo, os proprietários agrícolas, com carência de ca-
seiros, jornaleiros e criados, categorias mais propensas à debandada. 
Prado possuía um número apreciável de quintas, pequenas mas produ-
tivas. Neste contexto, chegou a realizar-se, na Vila, uma manifestação 
contra a emigração e a ineficácia da polícia. 

Se faltam trabalhadores na freguesia, importa recrutá-los fora. Desloca-
ram-se famílias de caseiros dos Arcos de Valdevez, Paredes de Coura, 
Ponte da Barca, Vila Verde, Monção e Ponte de Lima. Prado tinha como 
argumento a qualidade do alojamento e a generosidade das parcerias. 
Por exemplo, a parceria do vinho subia de um terço para metade. Sentia-
se esta afluência nas turmas da escola. Nas mercearias, fechavam-se 
os livros (de fiado) de quem partia e abriam-se para quem chegava.

Chart 1. Ex-immigrants among women aged 65 and over resident in Melgaço in 2003 (%)

Gráfico 1. Ex-emigrantes entre as mulheres com 65 e mais anos residentes em Melgaço em 2003 (em %)
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The new families of housekeepers tended, in turn, 
to immigrate: all or part of the family members. 
Overall, a significant proportion of residents in 
Prado come from these families in transit. In this 
context, it is justified to conceive the parish as a 
migratory platform.

The influx of caretakers and housekeepers, 
especially in the 1960s, was not the only 
contribution towards the increase of the population. 
One has to add the flow derived from the mountain 
parishes. A dozen farms were acquired, mainly 
in the fifties, by people originating from Castro 
Laboreiro, Fiães, Gave and Cousso. It might not 
seem like much, but if we estimate the average size 
of the aggregates by five, we get 50 people: 11.1% 
of the population in 2011. Naturally, not all people 
from the mountain parishes bought farms but the 
influx of people was appreciable nonetheless.

Yet there are two decisive population movements 
still missing:

The exodus of residents away from the municipality, 
namely to Lisbon, Porto and Braga. Some to work, 
others to pursue their studies. They do return, but 
only on vacation.

The second flow concerns the return of immigrants, 
especially in the 1970s and 1980s. It was a 
movement that revitalized the parish. Most returned, 
some under the French support programme for 
returns, at an age compatible with the exercise of 
an economic activity. A substantial part of Prado's 
population is made up of former immigrants.

The decline of the population of Prado has been 
reduced since 1950: 23.6% during the six decades 
that have deserted the interior of Portugal. But the 
evolution of a population does not depend only on 
migrations. It also depends on births and deaths, 
on the natural balance. The decline in the birth 
rates and the rise in mortality have been a reality for 
decades in Prado, as well as in the municipality of 
Melgaço. As an example, between 2009 and 2018, 
between births and deaths, Melgaço lost 1,272 
residents, equivalent to 13.8% of the population 
in 2011. Part of this decline in the population of 
Prado is due to the natural movement. More than 
contributing to the depletion of the population, 
migratory flows have contributed to its heterogeneity, 
especially in terms of geographic origin. The 
heterogeneity of the population stands out as one of 
the distinguishing characteristics of the parish.

As novas famílias de caseiros tendiam, por seu turno, a emigrar: todos 
ou parte dos membros. No cômputo geral, parte expressiva dos residen-
tes em Prado provém destas famílias em trânsito. Neste quadro, justifi-
ca-se conceber a freguesia como uma plataforma migratória.

A afluência de caseiros, sobretudo nos anos sessenta, não foi o único 
contributo no sentido do aumento da população. Acresce o fluxo prove-
niente das freguesias de montanha. Uma dezena de quintas foi adquiri-
da, principalmente nos anos cinquenta, por pessoas oriundas de Castro 
Laboreiro, Fiães, Gave e Cousso. Parece pouco, mas, se estimarmos em 
cinco a dimensão média dos agregados, obtemos 50 pessoas: 11.1% da 
população de 2011. Naturalmente, nem todas as pessoas provenientes 
das freguesias de montanha compraram quintas. A afluência de pessoas 
foi apreciável.

Faltam, ainda, dois movimentos populacionais decisivos:

A saída dos residentes para fora do concelho, designadamente para Lis-
boa, Porto e Braga. Uns para trabalhar, outros para prosseguir estudos. 
Regressam, mas em férias.

O segundo fluxo diz respeito ao regresso dos emigrantes, mormente 
nas décadas de setenta e oitenta. Foi um movimento que revitalizou a 
freguesia. A maioria regressou, alguns no âmbito do programa francês 
de apoio ao regresso, com uma idade compatível com o exercício de 
uma atividade económica. Parte substantiva da população de Prado é 
composta por ex-emigrantes.

O decréscimo da população de Prado, desde 1950, manifesta-se re-
duzido: 23,6% durante as seis décadas que desertificaram o interior 
de Portugal. Mas a evolução de uma população não depende apenas 
das migrações. Depende, também, dos nascimentos e dos óbitos, do 
saldo natural. O declínio da natalidade e a subida da mortalidade é, há 
décadas, uma realidade Em Prado, bem como no concelho de Melgaço. 
A título de exemplo, entre 2009 e 2018, entre nascidos e falecidos, Mel-
gaço perdeu 1 272 residentes, o equivalente a 13.8% da população em 
2011. Parte da quebra da população de Prado deve-se ao movimento 
natural. Os fluxos migratórios, mais do que contribuir para o esvaziamen-
to da população, contribuíram para a sua heterogeneidade, mormente 
no que concerne à origem geográfica. A heterogeneidade da população 
destaca-se como uma das características distintivas da freguesia.
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With so much wriggling and stirring in these six 

decades, has the parish of Prado not changed?

Professional activity is one of the axes of 
development and identity of a community. In Prado, 
around the sixties, there were at least the following 
crafts: four grocery stores, four taverns, a café, a 
post office, a bakery, bakers, fishmongers, tailors, 
cobblers, blacksmiths, carpenters, painters , 
musicians, half a dozen seamstresses, smugglers, 
mailman, photographer, miller, coppersmith ... There 
was a school and a priest. Today, Prado has a café, 
an artisan, no grocery store and several setup 
companies: Internship Center, Youth Hostel, Monte 
de Prado Hotel, Center for Occupational Activity, 
equestrian initiatives...

In this crossing, Prado finds itself more dependent 
on the exterior, namely from Vila. In the sixties, 
there were already a considerable number of 
residents in the parish working in Vila, especially 
in the areas of administration and commerce. 
Gradually, this trend became more pronounced.

There is no escape from ageing: in 2011, the 
ageing rate was 354.8 (149 people over 65 and 42 
up to 14 years of age). Less than the municipality 
(411.2) and more than in the Country (125.8).

Migrations, the change of economic activity, 
the relationship with Vila and the ageing of the 
population have changed life in the parish of Prado. 
The result can be summarized in the following 
words: loosening of social ties and emptying of 
public spaces.

The Fields, the farmyard, the Corredoura cattle 
paths, Santo Amaro and Serra were traditional 
places of conviviality: people would pass and 
parked, if necessary. Now people's footsteps 
have been covered with asphalt and replaced 
with cars. Asphalt everywhere. Looking at these 
places of old pulsation, it seems impossible that 
they used to overflow with life and people. The 
place of Corredoura is awkward in its emptiness. 
The construction activity of the last four decades 
contributes for the isolation: an archipelago 
of scattered houses. And new values are 
consolidating: "A good party is thrown by those in 
peace at home." The graveyard offers itself as the 
place where it is still likely to meet people.

Com tanta mexida e remexida nestas seis décadas, a freguesia de 

Prado não mudou?

A atividade profissional é um dos eixos do desenvolvimento e da identi-
dade de uma comunidade. Em Prado, por volta dos anos sessenta, exis-
tiam, no mínimo, os seguintes ofícios: quatro mercearias, quatro taber-
nas, um café, um posto dos correios, uma padaria, padeiras, peixeiras, 
alfaiates, sapateiros, soqueiro, ferreiro, carpinteiros, pintores, músicos, 
meia dúzia de costureiras, contrabandistas, carteiro, fotógrafo, moleiro, 
latoeiro... Havia uma escola e um padre. Hoje, Prado tem um café, uma 
artesã, nenhuma mercearia e várias empresas enxertadas: Centro de 
Estágios, Pousada da Juventude, Hotel Monte de Prado, Centro de Ativi-
dade Ocupacionais, iniciativas equestres…

Nesta travessia, Prado descobre-se mais dependente do exterior, no-
meadamente da Vila. Nos anos sessenta, já existia um número consi-
derável de residentes na freguesia a trabalhar na Vila, sobretudo nas 
áreas da administração e do comércio. Paulatinamente, esta tendência 
acentuou-se.

Não há modo de escapar ao envelhecimento: em 2011, o índice de 
envelhecimento ascendia a 354.8 (149 pessoas com mais de 65 anos 
e 42 até 14 anos de idade). Menos do que no concelho (411.2) e mais 
do que no País (125.8).

As migrações, a alteração da atividade económica, a relação com a Vila 
e o envelhecimento da população alteraram a vida da freguesia de Pra-
do. O resultado pode resumir-se nas seguintes palavras: afrouxamento 
dos laços sociais e esvaziamento do espaço público.

Os Bouços, o Terreiro, a Corredoura, Santo Amaro e a Serra eram luga-
res tradicionais de convívio: as pessoas passavam e, caso disso, esta-
cionavam. Agora, os passos das pessoas foram cobertos pelo asfalto 
e substituídos por automóveis. Asfalto por todo o lado. Com os olhos 
postos nesses lugares de antiga pulsação, parece impossível que tenham 
transbordado de vida e de gente. O lugar da Corredoura constrange de tão 
vazio. A própria construção das últimas quatro décadas concorre para o 
isolamento: um arquipélago de moradias dispersas. E novos valores se 
consolidam: “Boa festa faz quem em sua casa fica em paz”. O cemitério 
oferece-se como o local onde é ainda é provável encontrar pessoas. 
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The hamlet of Serra is emblematic. The "Living 
Room” of the parish. All the residents came to 
Serra, some of them even lingered. With three 
grocery stores, a café, a tavern, a tailor's shop, a 
cobbler, a post office, billiards, table football and 
card games it was Prado's commercial, playful and 
social center. The Cruzeiro always had customers 
throughout the day: young and old, from near and 
far, from all walks of life. There remains a recent 
café. The population of Serra has shrunk: twenty-
odd residents distributed by a dozen houses, some 
quite large, by the way. In the Sixties, Serra was 
the "Center of the parish", the most "bourgeois" of 
places. It housed public servants, merchants and 
farm owners. No craftsmen or rural workers. Today, 
Serra is a place of passage for hurried cars heading 
towards Paderne, Vila and the world.

Agriculture itself, assumed to be traditional, has 
yielded to the winds of change. It was renewed. 
Alvarinho replaces corn and farms become 
enterprises. The compulsory cooperation in the May 
crops is no more. The families of farmers used to 
gather, each as they could, to plow the fields. Today, 
families, tasks and resources are another...

What happened in Prado, in terms of population 
and lifestyles, occurred in numerous locations in 
Portugal and Europe. They are winds that pass, 
whirl, and do not come back.

O lugar da Serra é emblemático. “Sala de visitas”, mas da freguesia. 
À Serra acudiam todos os residentes, alguns demoravam-se. Com três 
mercearias, um café, uma taberna, uma alfaiataria, um sapateiro, o pos-
to de correio, bilhar, matraquilhos e jogo de cartas era o centro comer-
cial, lúdico e social de Prado. O cruzeiro, não havia hora que não tivesse 
clientela: jovens e velhos, de perto e de longe, de todas as condições. 
Resta um café recente. A população da Serra encolheu: uma vintena 
de moradores distribuídos por uma dúzia de casas, algumas, por sinal, 
grandes. “Centro da freguesia”, a Serra era, nos anos sessenta, o mais 
“aburguesado” dos lugares. Abrigava funcionários públicos, comercian-
tes e proprietários agrícolas. Nenhum operário ou trabalhador rural. A 
Serra resume-se, hoje, a um lugar de passagem de automóveis apressa-
dos rumo a Paderne, à Vila e ao mundo.

A própria agricultura, pressupostamente tradicional, cedeu aos ventos da 
mudança. Renovou-se. O alvarinho substitui o milho e as quintas tornam-
se empresas. Já não há a cooperação compulsiva da lavoura de Maio. As 
famílias de agricultores juntavam-se, cada uma como podia, para lavrar os 
campos. Hoje, as famílias, as tarefas e os recursos são outros… 

O que aconteceu em Prado, em termos de população e de estilos de vida, 
ocorreu em inúmeras localidades em Portugal e na Europa. São ventos que 
passam, rodopiam e não voltam.

Figura 1. Lugar da Serra. Prado. Melgaço. Por volta dos anos 1950.
Picture 1. Hamlet of Serra. Prado. Melgaço. Circa 1950.


