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RESUMO 

 

Reflete-se neste trabalho sobre um conflito na aldeia histórica 

de Monsanto em Portugal, conhecida como “Aldeia mais 

Portuguesa de Portugal”. O início do século XXI é marcado 

pela chegada de novos migrantes à interiorana aldeia em 

franca decadência populacional à várias décadas, mas ainda 

assim, com fortes laços comunitários. Analisamos o problema 

em torno da antena de telecomunicações instalada nas 

proximidades do castelo, principal área de interesse histórico, 

como elemento que explicita um conflito na disputa física e 

simbólica do espaço entre “chegantes” e “estabelecidos,” que 

confere visibilidade ao campo de tensões aberto no embate de 

visões de mundo diferentes. 

 

Palavras-chave: Migrações internas. Disputa simbólica. 

Transformações. Mundo rural. 

ABSTRACT 

 

This paper reflects on a conflict in the historic village of 

Monsanto in Portugal, known as "the most Portuguese village of 

Portugal." The beginning of the XXI century is marked by the 

arrival of new migrants to the inland village in frank population 

decline to several decades, but still, with strong community ties. 

We analyze the problem around the installed 

telecommunications antenna near the castle, main area of 

historical interest, as an element that clarify a conflict in the 

physical and symbolic dispute the space between "arrivers" and 

"established" that gives visibility to the stress field open in the 

clash of different worldviews. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo busca analisar o desenvolvimento de um campo de tensões 

entre os “estabelecidos5”-moradores nascidos e criados na Aldeia histórica de Monsanto- e 

os “diabo de fora,” maneira como os nativos de Monsanto chamam a alguém que seja de 

fora, ou seja o “chegante”. O campo de tensões nesta Aldeia vêm-se explicitando nas 

formas de apropriação simbólica e física do espaço monsantino. Pretende-se descrever e 

analisar o conflito desencadeado pela motagem da antena nas proximidades do Castelo, 

principal monumento histórico de Monsanto, bem como demonstrar que a chegada de uma 

visão de mundo preservacionista na aldeia, vêm colocar novos desafios à coesão social da 

comunidade. 

É evidente a divisão social entre os habitantes residentes, já “estabelecidos” à 

várias gerações, e os novos migrantes, ou “Diabos de fora6”, portadores de uma visão de 

mundo e capital social diferentes e até contrastantes àquela dos estabelecidos. O conflito da 

antena, a nosso ver poderá ser encarado como uma “arena” onde se evidenciam diferenças 

marcantes entre as visões de mundo em disputa.  

Para tal recorremos à pesquisa bibliográfica, documental, e análise de redes 

sociais, onde ocorreu parte do conflito. Destacamos ainda como referências na análise do 

conflito, Pierre Bourdieu e Norbert Elias. De forma a fortalecer, fundamentar, e aprimorar as 

nossas reflexões recorremos a várias entrevistas. Foram entrevistadas pessoas que 

migraram nas décadas de 50 e 70 (período em que mais se fez sentir o êxodo rural), assim 

como, estabelecidos e chegantes. Foram também fundamentais as observações em campo 

O presente artigo encontra-se organizado com uma introdução, seguida de uma 

seção de contextualização histórico-cultural de Monsanto, outra seção que trata dos 

processos migratórios da comunidade Antes da conclusão, e a quarta seção, contemplando 

um aprofundamento e descrição do conflito da antena.  

 

2. O contexto histórico-cultural de Monsanto  

 

                                                           
5
 Para nos referir aos nativos utilizaremos “estabelecido”, termo firmado por Norbert Elias no seu livro: 

Estabelecidos e Outsiders para falar do sujeito do lugar ou natural desse lugar. 
6
Para nos referir ao migrante utilizaremos ao longo do texto a expressão do nativo “Diabo de Fora” 

como um dado importante para o nosso trabalho. Entendemos que a forma de denominar o chegante 
utilizada pelo nativo explícita o campo de tensão e o desenvolvimento de conflitos na visão desse 
sujeito na construção do migrante. Diabo na formação cristã é a materialização do mal diante do bem. 
Em outros momentos também utilizamos o termo “migrante” ou “ chegante” para nos referirmos a 
esse grupo que vêm da cidade e estabelece morada em Monsanto. 



 
 

                  

Monsanto é parte integrante do concelho de Idanha-a-Nova, distrito de Castelo 

Branco, Beira Baixa, em Portugal. O Conselho integra a região de fronteira com a Espanha 

a Sul e a Leste. Da freguesia de Monsanto faz parte a Vila, mas também outros povoados 

vizinhos. Para o presente artigo interessa-nos olhar com especial atenção o contexto da 

Vila, uma vez que é ali que se localiza o castelo, e onde foi construída a antena, o epicentro 

de um conflito entre chegantes e estabelecidos. 

Os vestígios de civilizações passadas confundem-se com a história de 

Monsanto. Existem registos, segundo Vaz (2013), de presença humana na região ainda no 

período Neolítico. A chegada dos Suevos e Visigodos no início do século V vem pôr fim ao 

período de domínio romano. No século XIII dá-se a tomada da região pelos mouros. A 

povoação, reconquistada aos mouros por D. Afonso Henriques é doada à administração da 

Ordem Templária e depois à Ordem de Santiago que deveria povoar, e assegurar a defesa 

da região contra investidas inimigas.  

A Vila tem-se servido nos últimos anos do título de “Vila Templária” para atrair 

visitantes, contrariar o isolamento e o “esquecimento” a que vem sendo sujeita. Várias 

entidades vêm-se articulando para reconfigurar a tradicional e centenária festa da Divina 

Santa Cruz em uma festa medieval. À cerimónia tradicional têm-se juntado recriações 

históricas, mercados medievais e espetáculos temáticos enquadrando-os na moldura 

humana, física e histórica da Vila.  

Deixando para trás um longo período de tensão e instabilidade característica das 

praças fronteiriças, a Vila de Monsanto é hoje considerada um recanto único e 

extremamente preservado à passagem dos séculos. A rude geografia acidentada e a 

localização da Vila a 758 metros de altitude convergem para criar uma atmosfera de 

fantasia, magia e tradição. Por entre ruelas estreitas, abruptamente invadidas por enormes 

formações graníticas, encontram-se dezenas de casas, também graníticas que foram sendo 

adaptadas à rebeldia morfológica da montanha.  

Monsanto foi consagrada com o “Galo de Prata” em 1938, sendo hoje ainda 

considerada a “Aldeia Mais Portuguesa de Portugal.” O prémio foi atribuído na sequência de 

um importante concurso promovido pelo Secretariado da Propaganda Nacional, cujo objetivo 

segundo Vaz (2013: 321) se prendia com o compromisso de “desenvolver nos portugueses 

o culto pela tradição, estimulando o regionalismo nacional.” O “Galo de Prata” seria o troféu 

atribuído à aldeia que segundo o ponto I do Regulamento demonstrasse: 

maior resistência oferecida à decomposições e influências estranhas e o estado de 
conservação no mais elevado grau de pureza «das características seguintes: 1º- 
Habitação; 2º- Mobiliário e alfaia doméstica; 3º- Trajo; 4º- Artes e indústrias 
populares; 5º- Formas de comércio; 6º- Meios de transporte (terrestres marítimos e 
fluviais); 7º- Poesias, contos, superstições, jogos, canto, música coreografia, teatro, 
festas e outras usanças; 8º- Fisionomia topográfica e panorâmica».  

 



 
 

                  

Este título hoje serve de slogan de difusão turística e de orgulho aos 

monsantinos. É de salientar a presença do “Galo de Prata” nas festas e manifestações de 

cultura e folclore monsantinos. É muito clara a centralidade que a peça ocupa nas 

apresentações do Rancho Folclórico de Monsanto, como que conferindo devida certificação 

e originalidade histórica às manifestações culturais e musicais.  

 Não obstante o êxodo rural das últimas décadas do seculo XX, aspetos 

relacionados com o folclore, tradição e grau de pureza ainda são facilmente constatáveis 

hoje em Monsanto. Está ainda acessível mesmo ao visitante mais desatento um riquíssimo 

património possível de ser sentido e vivido. Patrimónios de natureza material, imaterial e 

sensitivo, com destaque para o Castelo, Torre de Lucano, Igrejas ou os adufes, os contos, e 

as tradições. A simbiose destes aspetos confere a Monsanto um lugar muito especial no 

património histórico português e vem ganhando cada vez mais destaque para os 

apaixonados pelo mundo rural, pela história e pelas tradições. 

A recente chegada de novos migrantes vem trazer para o campo das relações 

sociais perspetivas diferentes e muitas vezes antagônicas quanto ao significado e valor do 

espaço e do património. Esses antagonismos tornam-se evidentes, por exemplo, no conflito 

da antena, o qual se configura como uma disputa e um conflito simbólico de visões de 

mundo, expectativas e capitais sociais diferentes, os quais emergem do campo de tensões 

gestado entre os “Diabos de Fora” e os “estabelecidos”. 

 

3. DO ÊXODO RURAL À CHEGADA DO “DIABO DE FORA”: RECONFIGURAÇÃO DA 

“ALDEIA MAIS PORTUGUESA DE PORTUGAL” A PARTIR DOS PROCESSOS 

MIGRATÓRIOS 

 

 

Foi significativo o declínio demográfico sofrido pelo interior de Portugal a partir 

da década de 1950, e a Vila de Monsanto não foi exceção. O estudo histórico de Vaz (2011: 

341) apresenta dados censitários dessas correntes migratórias, direcionadas principalmente 

às grandes cidades e ao estrangeiro. Em 2011 a Vila de Monsanto contava apenas com 97 

habitantes, em um espaço que nos anos 1960 contava com 628 habitantes. Nesse período a 

Vila teve um decréscimo de 84,6 % dos seus moradores. A tabela abaixo apresenta o 

declínio da população desde os anos 1960 até 2011, dos quatro principais aglomerados 

populacionais da então Freguesia de Monsanto. 

 

Tabela 1 - Decréscimo populacional nas principais povoações da Freguesia de Monsanto 

Povoação 1960 1970 1981 1991 2001 2011 

 

Monsanto (Vila) 628 431 305 225 128 97 



 
 

                  

Carroqueiro 422 319 240 169 114 90 

Eugénia 205 193 130 121 125 103 

Relva 494 390 272 258 239 191 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados compilados por Vaz (2013). 

 

A Entrevistada 2, de 86 anos, natural de Monsanto, migrou em direção à capital 

do país nos anos 1950. Ela descreve a aldeia da seguinte forma 

Aquela aldeia tinha muita vida...de noite e de dia! (...)andávamos sempre de baile 
em baile, as ruas estavam sempre cheias de malta, naquela altura as pessoas eram 
muito advertidas [divertidas. Agora é que aquilo tá um deserto, até dá pena a gente 
pensar o que era e o que é agora a Vila, só portas fechadas (...) já não se vê por ‘li 
ma alma’ . 

 
Paiva (1944:17) pinta-nos um quadro bem elucidativo daquilo que Monsanto era 

aos olhos da década de 1940 

(...) entramos finalmente em Monsanto que nos recebe de braços abertos. E, Deus 
(!) a sensação foi tal que as palavras jamais serão capazes de dizer o que nessa 
hora sentimos. Vozes, muitas vozes..., sons de adufe, de harmônio, de pífaro, 
deram-nos por instantes a impressão duma festa em honra de Baco, porque tudo 
andava bêbado de alegria (...) Monsanto apresentou-se como um pequeno mundo 
de arte natural – um mundo de aquarelas e exuberâncias, de místico e de glória.  

 
A atribuição do “Galo de Prata” foi sem dúvida uma contribuição importantíssima 

para a preservação de determinados traços quer materiais quanto imateriais da 

comunidade, que lhe perspetivam nos dias de hoje possibilidades diferenciadas de 

dinamização e de fazer face à onda de desertificação e decadência que a veio assolar não 

só a Vila de Monsanto, como quase todas as regiões do interior do país.  

Na sua edição online de dia 12-09-2012 o jornal “Diário Digital Castelo Branco”7 

traz  uma análise da desertificação no interior do pais com base no depoimento da socióloga 

Maria Filomena Mendes, onde destacava que no conselho de Idanha-a-Nova havia uma 

média de sete habitantes por quilómetro quadrado! 

Segundo a Entrevistada 1, de 68 anos, natural de Monsanto, ela saiu da aldeia 

nos anos 1970 rumo a Lisboa em busca de uma vida melhor e menos sofrida. Já os motivos 

que levaram a Entrevistada 2, também natural de Monsanto, a sair rumo a Lisboa na década 

de 1950, esta conta-nos 

Eu vim porque o meu marido arranjou cá trabalho na Câmara [de Lisboa] e ele 
mandou-me ir com o nosso filho. (...) lá em Monsanto, aquilo era uma parvalheira, 
havia pouco trabalho, o que havia pagavam uma meséria [miséria] e ainda tínhamos 
que trabalhar feito camelos de sol a sol para não conseguir amealhar nada. (...) aqui 
graças a Deus nunca me faltou trabalho.”  

 

                                                           
7
http://www.diariodigitalcastelobranco.pt/detalhe.php?id=8135 

 

http://www.diariodigitalcastelobranco.pt/detalhe.php?id=8135


 
 

                  

 As contribuições acima confirmam a tese de que as pessoas saiam da zona 

rural em direção à zona urbana, principalmente, em busca de trabalho e de melhores 

condições de vida.  

O termo “parvalheira” usado pela Entrevistada 2 levanta-nos uma questão: Será 

que o titulo tão saudado e apregoado de “Aldeia mais Portuguesa de Portugal” não serviu, 

para além de fortalecer uma identidade monsantina e um orgulho regional, criar também 

sentimento de inferioridade e um estigma social nos próprios monsantinos da Vila de serem 

“mais atrasados”. Não seria este sentimento que os fez debandar nos anos seguintes em 

muito maior número em relação aos outros povoados mais populosos da Freguesia? Qual 

será a explicação para a Vila de Monsanto, a maior povoação da Freguesia, aquela que 

ocupava uma posição de maior importância simbólica e administrativa, centralizava os 

serviços aos quais recorriam os habitantes dos outros povoados, ser mais afetada pelo 

êxodo rural?  

 A partir da primeira década do século XXI, a Vila de Monsanto vem-se 

configurando como um polo de atração de novos rurais, Eles estão se fixando na aldeia 

contrariando o êxodo rural das décadas anteriores, e adentram numa estrutura social rígida, 

tradicional e com forte sentido comunitário. 

Podemos contar hoje, desde os últimos dez anos, mais de uma dezena de 

migrantes de ambos os sexos e em idade ativa, que chegaram à Vila de Monsanto. Conta-

se entre eles: filhos da terra, estrangeiros e portugueses oriundos de outras regiões. A 

maioria destes “chegantes” possui formação superior, e vê na “Aldeia Mais Portuguesa de 

Portugal” potenciais melhoras na qualidade de vida, uma oportunidade de escape da vida 

metropolitana, bem como oportunidades de trabalho em áreas de lazer e serviços 

associados ao turismo rural, pois este está contando com cada vez mais procura e 

popularidade.  

A recente vaga de valorização não agrícola e assédio que o mundo rural tem 

vindo a assistir é socialmente construída a partir da ideia de património. Ferrão (2000:48) 

aponta que a partir dos anos 1980 começam a notar-se três tendências:  

1- Movimento de renaturalização, centrado na proteção da natureza, aspetos agora 
hipervalorizados no âmbito do debate sobre processos de desenvolvimento 
sustentável. 2- A procura da autenticidade que leva a encarar a conservação e a 

proteção dos patrimônios históricos e culturais como vias privilegiadas para valorizar 
memórias e identidades capazes de enfrentar as tendências uniformizadoras 
desencadeadas pelos processos de mundialização. 3 - A mercantilização das 
paisagens, como resposta às novas práticas de consumo decorrentes do aumento 
dos tempos livres, da melhoria do nível de vida de importantes segmentos da 
população, e como consequência, da valorização das atividades de turismo e lazer. 

 
Estas tendências evidenciadas por Ferrão, estão como veremos adiante, na 

origem dos movimentos migratórios mais recentes em direção à Vila de Monsanto, pois os 



 
 

                  

novos empreendimentos construídos por chegantes estão essencialmente voltados para a 

valorização dos aspetos históricos e culturais da aldeia e obedecem a uma lógica 

arquitetónica e decorativa rustica, reportando para uma experiência típica e “original”. Estes 

empreendimentos visam a harmonia com os aspetos histórico-culturais da “Aldeia Mais 

Portuguesa de Portugal”, e fazem de Monsanto um local privilegiado para a 

“mercantilização” de potencialidades como a gastronomia regional, artesanato, tradição e 

turismo rural. Neste contexto surge uma tendência de revalorizar o património histórico por 

estes novos chegantes, pois é esse património o maior atrativo dessas migrações. 

 Questionado sobre o que o levou a mudar-se para Monsanto, o Entrevistado 

4, de 61 anos, aposentado, ex professor e educador, articulador do movimento contra as 

antenas, afirmou ter mudado para abrir uma loja de artesanato. Disse ainda, ter um velho 

amor e um encanto inadjétivavél pelo fluxo de visitantes recebido pela aldeia.  

Quando questionado sobre quais as diferenças mais evidentes das visões dos 

chegantes e estabelecidos sobre o património histórico, o Entrevistado 4 disse o seguinte  

(...)as pessoas banalizam o que têm, (...) tive com um senhor de uns 80 anos que 
me disse que raras vezes foi ao Castelo (...) muitas vezes me perguntam [os 
estabelecidos] porque ando a tirar fotos as casas velhas (…) as pessoas têm muito 
orgulho no titulo do galo, mas nunca ninguém lhes explicou o valor daquilo, nunca 
ninguém lhes forneceu um acompanhamento técnico para gerir o impacto das 
agressões no património. (...) Tem orgulho no que têm, mas não o sabem gerir”. 

 
Consideramos que esta “onda de migrantes” pode trazer consigo uma nova 

perspetiva mais racionalizante, pragmática e mercantilista sobre as potencialidades do 

património histórico e cultural, sendo para eles um imperativo a conservação de tal 

património.  

Quanto ao Entrevistado 5, também migrante, mas filho de estabelecidos, que se 

coloca a favor das antenas e que já viu dois filhos nascerem na aldeia desde a sua mudança 

recente, disse que decidiu viver em Monsanto por decisão familiar. Veio pela beleza natural, 

pela história, salientando a possibilidade de liberdade e felicidade que o ritmo de Monsanto 

proporciona. Afirma notar alguma falta de capacidade de certas pessoas que ao chegarem 

não conseguem viver sem preocupações. Por ser “filho da terra” o Entrevistado 5 demonstra 

no seu discurso traços de sensibilidade em relação ao “ritmo de Monsanto”, posicionamento 

diferente do Entrevistado 4 em relação aos chegantes. 

Resgatamos aqui um comentário de Paiva (1944: 20) sobre o Castelo da Vila, 

espaço no qual se localiza, hoje, a antena, para de alguma forma tentar entender o olhar do 

chegante. “A cidadela é um verdadeiro museu de arte antiga. Nada ali falta. A natureza 

ajudou o homem e o esforço do homem completou a obra”. E o que vê hoje um chegante na 

Vila? Uma comunidade com valores, práticas e rituais que perpassam gerações, oferecem 



 
 

                  

resistência à mudança e cumprem uma função social de coesão e identidade, ou um 

potencial museu de arte antiga ao ar livre?  

Soares da Silva et al. (2014) afirmam que as motivações de migrar para o mundo 

rural estão relacionadas com representações do rural idílico, e que é majoritariamente a 

população entre ativa e educada que expressa essa vontade.  

É a partir desta perspetiva do novo migrante que se começa a abrir um campo 

de tensões, nomeadamente através do choque de visões de mundo e capitais sociais muito 

diversificados. Este choque leva à abertura de um conflito com dimensões anormais para a 

comunidade que encontra o seu epicentro no “caso da antena”.  

Segundo Elias et al. (2000: 106) os nativos ocupantes dos espaços mais 

destacados na organização da comunidade procuram excluir os estranhos que não 

partilham dos mesmos valores e visão comunitária. A visão de mundo e perspetivas, dos 

migrantes, veio, desta forma, colocar um desafio à coesão social dos “estabelecidos”, 

tentando instigar nos habitantes uma posição critica e de oposição em relação à antena de 

telecomunicações, medindo entre 60 e 408 metros, colocada no espaço do Castelo. 

 

Figura 1 - Vila de Monsanto vista da muralha do castelo 

 

Fonte: MARTINS, André (2015) 
 
 

                                                           
8Não nos foi possível confirmar a rigor a altura da antena. O lado contrário alega que a antena mede 

60 metros, já a RCM informa que a altura da antena é de 40 metros.  



 
 

                  

4. “O CASO DA ANTENA” 

 
O Castelo de Monsanto, construído pela Ordem Templária entre 1165 e 1171 a 

mando de D. Afonso Henriques, assumiu ao longo da história de Portugal um papel muito 

ativo nas diversas movimentações político-militares do país, muito devido à sua condição 

geográfica e fronteiriça. Hoje em Ruínas, o castelo veio perdendo a importância estratégica 

ao longo do século XX, até que em 1950 foi declarado Monumento Nacional através do 

Decreto nº 37 077, DG, 1.ª série, n.º 228 de 29 setembro 1948 / ZEP, Portaria, DG, 2.ª 

Série, n.º 265 de 14 de Novembro de 1950. 

Devido sua importância enquanto património histórico a colocação de uma 

antena de telecomunicações fez emergir um conflito entre chegantes e estabelecidos. 

Muitas fotografias da antena e dos “estragos” na paisagem estão disponíveis na página do 

Facebook denominada de “Encontros de má hora.” Nesta página podemos acompanhar o 

desenrolar da trama em torno da antena localizada no Castelo a partir da ótica dos 

chegantes. Para dar visibilidade à questão foi aberta uma petição pública9 e também 

distribuídas e vendidas t-shirts repudiando a instalação das antenas. São essencialmente 

dos “Diabos de Fora” os posicionamentos contra a antena. Já a argumentação a favor da 

antena é encabeçada pela Rádio Clube de Monsanto (RCM), que têm interesse privado e 

conta com o apoio da maioria dos “estabelecidos”. 

A emissora regional foi fundada em 1985 e vem cumprindo um papel social de 

enorme relevância para Monsanto. A RCM, disponível ao mundo inteiro através da internet, 

tem sido um importante e respeitado veículo de comunicação. Ajuda a combater o 

isolamento, a perda de centralidade da região, bem como divulga a cultura e a tradição de 

Monsanto. Devido ao relevante papel ocupado pela emissora no quotidiano de Monsanto, e 

seus serviços prestados à comunidade, a RCM apresenta-se como um poder simbólico para 

os moradores. Desempenha um importante papel como formadora de opinião. Para 

Bourdieu (2007: 9)  

Os «sistemas simbólicos» como instrumentos de conhecimento e comunicação, só 
podem oferecer um poder estruturante porque são estruturados. O poder simbólico é 
um poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem 
gnosiológica: o sentido imediato do mundo (e, em particular, do mundo social) supõe 
aquilo a que Durkheim chama o conformismo lógico, quer dizer, «uma conceção 
homogênea do tempo, do espaço, do número, da causa, que torna possível a 
concordância entre as inteligências» 
 

Consideramos que a RCM pode exercer na comunidade a função de sistema 

simbólico, uma vez que para além da importância da rádio para a comunidade, do papel de 

                                                           
9
Petição em defesa do Monumento Nacional, Castelo e Muralhas de Monsanto da Beira, A Aldeia 

Mais Portuguesa, que está a ser mutilado com a construção ilegal de enormes antenas. 
http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=P2013N38305 



 
 

                  

formação de opinião, a rádio é patrimônio de um casal da região, que resistiu em Monsanto 

às vagas migratórias e consolidou património e admiração entre as gentes da aldeia e da 

região. É inegável o “poder de construção da realidade” de uma instituição com estas 

características em uma aldeia envelhecida com menos de 100 habitantes. 

 A antena colocada no castelo em abril de 2013 (substituindo outras duas 

antenas menores que já lá existiam) vem cumprindo a função de melhorar os serviços de 

emissão da RCM, bem como, segundo informações da própria rádio nas redes sociais, a 

antena “foi implantada pela TMN (...). Serve, também de apoio à VODAFONE, RCM, Junta 

de Freguesia e ao SIRESP10.” 

Ao longo do ano de 2013 e 2014 fica evidente a polêmica com os argumentos 

postados no domínio virtual entre os dois lados da contenda em relação à antena. Os 

argumentos em favor da antena seriam veiculados preferencialmente através dos meios 

oficiais da RCM. Já os partidários contrários à antena usavam preferencialmente páginas 

nas redes sociais.  

Nestes domínios podemos observar figuras que ironizam o “ambiente templário” 

da festa do Divino Espírito Santo, onde no cume da Vila se destaca como elemento central 

da Vila Templária uma colossal antena vermelha, ou ainda imagens que pretendem 

apresentar a contradição e aberração de um local certificado como Património da UNESCO 

possui uma antena idêntica à de Monsanto. Existem intenções, de fato, do Município de 

Idanha-a-Nova, em promover a candidatura da Vila de Monsanto a patrimônio da UNESCO.                                       

Do lado dos partidários da antena apresentava-se monumentos históricos ou 

locais urbanos onde figuram antenas, não como “inimigos” do homem ou do património, mas 

sim como um elemento indissociável da modernidade e do desenvolvimento.  

A Entrevistada 3, e uma mulher aposentada, de 75 anos, analfabeta, com forte 

sentido comunitário, conserva até hoje no cotidiano traços da ruralidade ancestral da 

comunidade. Mantém a rotina de cultivar nos arrabaldes, servindo-se da calçada romana 

como via de comunicação e utilizando um burro como meio de transporte. Segundo ela o 

assunto não a chateia “nem me importa nada das antenas, se eles as lá põem é porque são 

lá precisas”.  

O depoimento desta senhora pode ser visto como o “consenso” entre os 

monsantinos mais antigos. As impressões reccolhidas à data das entrevistas na comunidade 

apontavam praticamente todas nessa direção. Está implícita na fala da Entrevistada 3 a 

concordância com a antena e a sua utilidade. Para esta mesma senhora “o castelo pode ter 

algum valor sim, mas é um monte de penedos e ruínas que ali está (...) a antena faz-lhes 

mais falta do que o Castelo.” Seguindo no depoimento da Entrevistada 3 
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“A antena ali como é um sitio alto apanha sinal pó país todo, os que estavam contra 
eram parvos, queriam-na por lá pa trás, lá pa trás não dava jeito nenhum. (...) a 
maioria quer a antena lá onde está. (...) a antena é pa todos, não é só prá rádio (...) 
esses dois ou três é que andam ai a moer com a antena, aquilo faz lá algum mal? 
Aquilo não faz lá mal nenhum (...) Eles nem são de cá. Os de cá é que sabem (...) a 
gente não estava a gostar muito deles porque se estavam a meter onde não eram 
chamados.” 

 
Tomando como base a fala da Entrevistada 3 podemos afirmar que os 

chegantes estão em relativo isolamento na posição de se oporem às antenas. O poder 

simbólico da RCM funcionou como um mecanismo de coesão e união contra uma ameaça à 

estabilidade tradicionalmente instituída. 

A Entrevistada 1, que embora ausente continua com uma ligação muito atenta à 

vida social e aos desafios da comunidade estabelecida de Monsanto. Em entrevista ela diz 

que o terreno onde está a antena é do proprietário da RCM e que o mesmo aufere de uma 

renda significativa pela concessão do espaço. 

Não nos cabe apurar a veracidade ou a legalidade deste fato, o interesse é 

refletir como o caso da antena explícita um conflito aberto no campo de tensões entre 

chegantes e estabelecidos, e como os dois grupos se apropriam do espaço simbólico e 

físico de Monsanto de maneiras diferentes e conflitantes. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A condição de “Aldeia mais Portuguesa de Portugal” não diferenciou a realidade 

de Monsanto, diante de outras muitas aldeias portuguesas a partir da década de 1950. Muito 

menos ofereceu condições para os portugueses mais portugueses de Portugal 

permanecerem no seu lugar de origem. Monsanto também sofreu nesse período um 

processo de esvaziamento, devido às correntes migratórias em direção aos centros 

urbanos. Os atrativos que a cidade oferecia, tais como: empregos com melhores salários, 

estrutura urbana, acesso a saúde, educação e aos mercados, são os grandes responsáveis 

por esse processo social representado pela migração.  

Atualmente outro fenômeno chama-nos atenção, um tipo de migração inversa 

aos moldes clássicos: a migração do urbano para o rural. Essa nova migração, como 

verificamos atualmente em Monsanto, está relacionada com outras motivações, entre elas: a 

busca por uma vida em oposição à vida urbana ofertada nos grandes centros, por uma vida 

tranquila e com um ritmo diferente, no interior da renaturalização e da autenticidade. Neste 

sentindo, Monsanto passou a ser um destino visado por pessoas que buscam esse novo 

estilo de vida. 

No entanto esta migração causa algumas mudanças na dinâmica social local, 

como verificamos no caso monsantino, onde cada grupo resignifica o espaço a partir da sua 



 
 

                  

visão de mundo. Para os “Diabos de Fora” o Castelo representa um património cultural e um 

ponto turístico importante, por isso a antena desconfigura esse patrimônio histórico. Já para 

os estabelecidos, aquilo é um “monte de pedra” e o fato da antena estar lá não causa 

nenhum constrangimento. 

Para Bourdieu (2007) tanto o espaço físico como o espaço simbólico são 

espaços onde se travam processos de disputas, e é onde os conflitos se configuram e se 

explicitam. A disputa passa também pela forma de denominar as coisas: no caso de 

Monsanto, o Castelo, a partir das entrevistas realizadas, aparece denominado como “monte 

de pedra” por um estabelecido, já para os chegantes ele apresenta-se como “monumento 

nacional”.  

Para Bourdieu (2007), as disputas são travadas inicialmente no campo 

simbólico, ou seja, no campo das significações, para depois partir para o espaço das 

práticas. Portanto, as significações produzidas nos espaços simbólicos tem resultados 

práticos nos espaços físicos, e legitimam as ações e os processos de mudança desse 

espaço físico. A antena permaneceu no castelo sem causar nenhum constrangimento até a 

chegada de um novo agente: “O Diabo de Fora,” o qual, a partir da sua visão de mundo, 

passou a resignificar o espaço monsantino.  

Essa ressignificação não é travada de forma pacífica, pois quando duas visões 

de mundo diferentes se encontram tendem a surgir campos de tensão, e dentro destes 

passam a ser travados processos de disputas no campo simbólico e no campo físico. 

O presente artigo não pretende esvaziar a discussão em torno da reconfiguração 

do espaço monsantino a partir da entrada do chegante e da abertura do campo de tensão. 

Visa sim, trazer algumas reflexões sobre o processo de disputa simbólica desencadeado 

nessa aldeia a partir de um conflito específico, o da antena. 

O caso da antena é mais uma janela para observarmos essa nova configuração 

da vida social de Monsanto, bem como de muitas outras aldeias tradicionais, as quais vêm 

sendo atrativo para essa nova forma de migração social, do urbano para o rural, que vem 

mudando, resinificando e repovoando esses espaços tradicionais. 

 

REFERÊNCIAS  

 

BOURDIEU, P (2007) O poder simbólico. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil. 

 
ELIAS, N & SCOTSON, J. L (2000) Os estabelecidos e os outsiders:sociologia das relações 
de poder a partir de uma pequena comunidade s. Rio de janeiro. Jorge Zahar. 
 
FERRÃO, J (2000) Relações entre o mundo rural e o mundo urbano: evolução histórica, 
situação actual e pista para o futuro. EURE (Santiago) v. 26 n. 78 pp. 45-54. 
 



 
 

                  

PAIVA, A (1944) Monsanto terra de sonho.,Lisboa:Parceria António Maria Pereira. 
 

SOARES DA SILVA D, &FIGUEIREDO, E. (2014). To live or not to live in the Rural, that is 

the question? What is driving Portuguese urban people to want to live in the countryside? I 

International mini-conference Southern and Mediterranean Europe: Social Change, 

Challenges and Opportunities in a Time of Crisis, 11-12 de Dezembro de 2014, Universidade 

de Évora, Évora, Portugal. Apresentação Oral  

 

VAZ, E. M. (2013) Monsanto nas fragas do tempo: de baluarte concelhio a aldeia histórica: 

Idanha-a-Nova: Camara Municipal de Idanha-a-Nova. 

http://ruralmatters.web.ua.pt/wp-content/uploads/2014/12/southernmediterraneaneurope.pdf

