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Resumo 

 

Os festivais de música cada vez mais se generalizam por todo o mundo, sendo Portugal 

um país amplamente reconhecido pela quantidade e qualidade dos festivais que oferece 

todos os anos. Atualmente, é por meio dos festivais que géneros musicais emergentes se 

propagam e consolidam, num mundo cada vez mais globalizado e conectado. Por dentro, 

a cena musical eletrónica alternativa é vista como sendo uma vertente de música 

eletrónica de culto, caracterizada pelas sonoridades minimalistas, repetitivas e hipnóticas, 

que proporcionam uma sensação de libertação relativamente à rotina quotidiana do 

cidadão comum. Por fora, muitas vezes essa mesma cena é apenas resumida a um certo 

espírito hedonista associado aos espaços liminares, destacando-se meramente a questão 

das fruições e vivências, empregando-se discursos estigmatizantes que podem projetar 

enviesadamente esta cena musical alternativa. Em Portugal, a cena apresenta um historial 

de altos e baixos, encontrando-se cada vez mais acessível, tendo em conta o passado 

recente. Nunca tanto quanto no nosso século – caracterizado pelo pós-capitalismo - foi 

possível aceder a espaços-tempos responsáveis pela reprodução de culturas musicais 

alternativas que acabam por promover, potenciar e desenvolver os territórios de modo 

contínuo. O Neopop Festival é o maior festival de música eletrónica em Portugal, 

responsável por congregar milhares de ravers anualmente em Viana do Castelo. Já conta 

com 14 anos de história, afigurando-se enquanto ponto de partida ideal para a análise 

empírica relativamente ao papel, lugar e estratégia do mesmo na consolidação da cena 

musical eletrónica alternativa no nosso país, pretendendo-se com a realização da presente 

investigação de pendor qualitativo, perceber como se constituiu e constitui a cena, 

mediante a compreensão dos consumos e a análise dos diferentes cenários, práticas e 

perfis sociais do Neopop, aferindo-se as várias perspetivas sobre as quais o festival é 

percecionado, tanto por dentro como por fora. 

 

Palavras-chave: festivais de música; cena eletrónica; Neopop; desenvolvimento local; 

públicos. 
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Abstract 

 

Music festivals increasingly widespread all over the world, with Portugal being a country 

widely recognized for the quantity and quality of the festivals it offers every year. 

Nowadays, it is through festivals that emerging musical genres propagate and consolidate, 

in an increasingly globalized and connected world. Inside, the alternative electronic 

music scene is seen as being a strand of electronic music of worship, characterized by 

minimalist, repetitive and hypnotic sonorities, which provide a sense of release or 

liberation regarding the daily routine of the common citizen. On the outside, often this 

same scene is only summarized to a certain hedonistic spirit associated with the liminal 

spaces, highlighting merely the issues concerning to fruitions and experiences, by 

employing stigmatizing discourses that can project biasedly this alternative music scene. 

In Portugal, the scene presents a history of ups and downs, being increasingly accessible 

taking into account the recent past. Never as much as in our century – characterized by 

post-capitalism – it was possible to access time-spaces responsible for the reproduction 

of alternative musical cultures that end up promoting, enhancing and developing 

territories continuously. Neopop Festival is the largest electronic music festival in 

Portugal, responsible for bringing together thousands of ravers annually in Viana do 

Castelo. It already has 14 years of history, appearing as an ideal starting point for 

empirical analysis in relation to the role, place and strategy of the same in the 

consolidation of the alternative electronic music scene in Portugal, intending to carry out 

the present qualitative research, to understand how it constitutes and constituted the scene, 

through the understanding of consumptions and the analysis of the different scenarios, 

practices and social profiles of Neopop, this, being measured by the various perspectives 

on which the festival is perceived, inside and outside. 

 

 

Keywords: music festivals; electronic scene; Neopop; local development; audiences. 
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Introdução 

Cada vez mais a música e os eventos a si relacionados são alvo de estudo no seio da 

sociologia. Os festivais de música possuem uma pertinência analítica transversal e 

multidisciplinar, proliferando não só a um nível global, como também nacional e local. A 

principal motivação que nos conduziu à realização deste trabalho académico prende-se, 

em primeiro lugar, com o gosto pessoal pelas áreas de investigação sociológica que 

concernem à cultura, música e eventos a si associados.  

Neste caso, resolveu-se enveredar pela investigação sobre festivais de música, mais 

concretamente um festival dedicado à música eletrónica. Ainda neste sentido, um dos 

fatores de motivação liga-se com o facto de, no contexto português, não existirem estudos 

em profundidade e que abordem diversas temáticas e aspetos relacionados com festivais 

de música eletrónica, aspeto esse que não se verificou na nossa recolha de informação ao 

nível internacional, sendo mesmo uma área bastante valorizada. 

Isto interligado ao nosso gosto e curiosidade pela cena musical eletrónica em 

Portugal, levou à realização desta investigação feita acerca do Neopop Festival. Um 

evento que ocorre todos os anos em meados de agosto, na cidade de Viana do Castelo. 

Além de tudo isto, o nosso interesse no festival Neopop deveu-se sobretudo à necessidade 

de comprovar ou de percecionar/analisar alguns discursos que permanecem nos 

imaginários da população portuguesa, principalmente ao nível do estigma e do 

preconceito associado aos públicos e aos indivíduos que consomem e que gostam de 

música eletrónica, sendo que os mesmos são frequentemente rotulados de desviantes, 

propagadores do caos, generalizando-se um preconceito em massa relativamente a uma 

cena que poderá ser alvo de hiperbolização dado o seu teor proveniente da cultura 

underground. 

Ora, posto isto, foram delineados objetivos gerais e específicos e procurou-se criar 

uma pergunta de partida que servisse de guia ao nosso trabalho de investigação que, por 

sua vez, nos apoiasse na delineação desses mesmos objetivos de pesquisa, bem como nas 

hipóteses de trabalho, realizando-se uma recolha teórica de modo a entender o estado da 

arte e analisando-se empiricamente dados obtidos relativamente ao nosso objeto de 
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estudo.  

 O primeiro capítulo deste presente trabalho debruça-se sobre o nosso objeto de 

investigação, mediante a apresentação da história referente ao Neopop Festival e cena 

musical eletrónica alternativa, a si associada, sendo de seguida exposta a nossa pergunta 

de partida e os respetivos objetivos de estudo. 

 O segundo capítulo consigna-se ao enquadramento teórico do estudo, sendo aqui 

feita uma divisão em seis subcapítulos que retratam diferentes matrizes teóricas que mais 

tarde serão relacionadas com a parte empírica do presente trabalho. Neste ponto são 

invocados uma série de autores reconhecidos no âmbito sociológico, começando-se por 

introduzir este capítulo através do retrato da génese do género musical com o qual o 

Neopop é afeto, a música techno, passando-se de seguida, no subcapítulo 2.1. à exposição 

de diferentes conceitos e evoluções teóricas, isto desde a questão relativa às subculturas 

juvenis, abordando-se aqui mais especificamente as subculturas musicais eletrónicas e a 

sua relação com o neotribalismo contemporâneo, indo até às evoluções teóricas que nos 

levam ao conceito de cena – subcapítulo 2.2. - distinguindo-se aqui as cenas locais, 

translocais e virtuais. Já no subcapítulo 2.3., aborda-se e explicita-se aquilo que se 

entende por espaços-tempos liminares e a música vista ‘em ação’. No subcapítulo 2.4. 

são referidas as diferentes conceções, definições, evoluções e impactos referentes aos 

festivais, sendo aqui também referido o contexto dos festivais portugueses de música, 

desde a sua génese, passando pelos seus impactos e importância, terminando com a 

referência às trajetórias musicais, que conectam o local à música. No subcapítulo 2.5. 

aborda-se a questão dos consumos, relações, apropriações e fruições, sendo referida a 

teoria relativa à homologia, o argumento da individualização e a dualidade - omnívoro e 

unívoro - dos consumidores musicais. Por fim, no último subcapítulo é feita alusão à 

questão da festivalização da cultura contemporânea, expondo-se aqui os eixos 

interpretativos e as nossas hipóteses teóricas. 

 No terceiro capítulo deste presente trabalho retratar-se-ão as questões técnico-

metodológicas, apresentando-se o respetivo modelo de análise e explicitando-se as 

metodologias levada a cabo ao longo de todo o trabalho de tratamento e análise dos dados 

recolhidos no âmbito do nosso trabalho de campo. 
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 No quarto capítulo cabe a análise realizada aos discursos mediáticos, mediante a 

realização de um levantamento profundo da informação mediática existente e relacionada 

ao objeto de estudo, ao longo dos últimos 6 anos – 2012 até 2019 - em várias fontes de 

informação online e físicas, sendo este material posteriormente analisado categorialmente 

e consolidado através do cruzamento com a teoria existente e excertos de entrevistas 

realizadas, que se encontram no quinto e ultimo capítulo deste trabalho.  

 No último quinto capítulo é feita uma divisão em dois subcapítulos, sendo que no 

primeiro subcapítulo 5.1. é feita a análise dos dados sociodemográficos referentes aos 

festivaleiros e outsiders do Neopop Festival e no segundo subcapítulo 5.2. é feita uma 

análise exaustiva aos excertos recolhidos mediante a realização de 15 entrevistas 

semiestruturadas, onde várias dimensões categoriais de análise são expressas, sendo que 

o ponto 5.2.1. refere-se aquelas que se relacionam com as convivialidades, os gostos e os 

consumos na festivalização da cultura contemporânea e no ponto 5.2.2. é realizada uma 

análise e interpretação dos impactos do Neopop Festival na cidade de Viana do Castelo, 

nomeadamente no que concerne ao seu desenvolvimento económico, social e cultural.  
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Capítulo 1. Keeping Techno Safe1: Delineamento de um objeto 

de investigação 

 

Imagem 1 - Neopop Festival 2009 

 

  Fonte: Agência Partners. 

 

Em primeiro lugar, começando por relatar um pouco do historial referente ao nosso objeto 

de estudo – Festival Neopop - este começa muito antes do seu nascimento enquanto tal, 

pois só em 2009 surgiu com o nome com que atualmente se apresenta ao seu público. 

 
1 A manter o techno seguro (tradução livre). Mote do Neopop Festival 2019. 
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Corria o ano de 2005 quando tudo realmente começou através da realização da rave2 Vi 

Ana no Castelo. Segundo Tehari (2015), nos anos 1990, deu-se em Portugal uma mudança 

brusca no âmbito da cena eletrónica. Por esta altura o êxtase das raves entrava em 

declínio, enquanto o techno minimal e o house progressivo começavam a surgir em força: 

A música eletrónica, e em especial o techno, tinham passado a fase de adolescente 

histérico e estavam agora na melancólica aceitação da maturidade (Tehari, 2015: 6). 

Devemos recuar até aos anos de 1980 para encontrar as raízes históricas das raves 

(Guerra 2015b). Surgiram num período caracterizado por tensões culturais, em que a 

cultura rave se tornou num estilo de vida alternativo às convenções do estabelecido 

mainstream da época. A cena rave era originalmente associada a festas dançantes que 

perduravam pela noite dentro, ao som de música eletrónica alternativa – techno, trance, 

drum’n’bass – sem a possessão da devida licença de ruído, normalmente existente em 

eventos comerciais (Gilbert & Pearson, 2003). A cultura rave baseia-se em vários 

elementos, sendo que esses mesmos elementos distinguem esta de outras culturas em 

Portugal (Guerra, 2015b), os espaços e as heterotopias – espaços dos outros que existem 

em comunicação e no momento (Foucault, 1966 In Guerra, 2015b) – onde esse tipo de 

festas acontecem. A cultura rave distingue-se não só pela sua música característica, mas 

também pelos sítios onde a mesma é reproduzida.  

Segundo Guerra (2015b) a cultura rave é um fenómeno mundial que atrai diferentes 

tipos de pessoas, estando atualmente bastante relacionada com o turismo, o lazer, a 

indústria da moda e a música num sentido lato. Em Portugal, deu-se uma capitalização 

significativa especialmente nos casos da moda, drogas, smart-shops3 e artefactos estéticos 

relacionados com a cultura. Uma cultura fortemente associada aos estilos musicais 

eletrónicos mais alternativos, que perfazem o contexto espacial e social em que os 

mesmos ganharam forma a partir dos anos 90: A descendência rizomática de centenas de 

estilos; anónimas revoluções que dão tom ao mundo musical em que vivemos atualmente4 

 
2 Festa de longa duração que ocorre geralmente fora dos grandes centros urbanos, num espaço amplo, com 

música eletrónica de dança.  

3 Loja que vende substâncias psicoativas, produtos energéticos naturais e afrodisíacos. (In Dicionário 

infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2019. [consult. 2019-09-17 

15:43:04]. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/smart+shop) 

4 Tradução livre. 
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(Blanquéz, 2006, p.315). 

No início do novo milénio, o gosto pela música eletrónica em Portugal parecia estar 

a dissipar-se comparativamente ao boom ocorrido na anterior década, em que o techno, o 

house e trance prosperavam com dezenas de eventos organizados em grandes armazéns 

localizados nos dois grandes centros urbanos – Lisboa e Porto – isto em consonância com 

a cultura club britânica (Guerra, 2015b). Porém, importa realçar o planeamento político 

levado a cabo por anteriores governos, tendencialmente conservadores, que ao alocar a 

maior parte dos seus fundos no apoio a eventos desportivos de grande escala, não 

permitiram que, organicamente, a cena da música eletrónica de dança crescesse no nosso 

país. Alguns dos mais famosos clubes de dança portugueses, relacionados com o estilo de 

música eletrónica alternativa, passaram a ter dificuldades acrescidas na dinamização dos 

seus eventos - constantes interferências externas, leis demasiado restritas ou presença 

policial despropositada – sendo que, tudo isso levou a um massivo desinvestimento, 

afastando do horizonte português grandes artistas internacionais e contribuindo para um 

decréscimo de interesse na cultura clubbing (Tehari, 2015).  

 

Para milhares de jovens com recursos limitados e nenhuma low cost ainda a operar voos 

regulares e acessíveis de e para Portugal, deslocações a Londres, Berlim ou Amsterdão 

eram um luxo a que nem todos se podiam dar. Na vida de milhares de ravers e seguidores 

da cultura underground eletrónica, o crescente vazio começava a tornar-se demasiado 

presente (Tehari, 2015: 8).  

 

Podemos dizer que em Portugal os verdadeiros entusiastas da música eletrónica não 

se viam representados. Grandes e reconhecidas produtoras nacionais tentaram realizar 

festivais com orientação eletrónica, contudo, fracas condições logísticas aliadas a cartazes 

pouco direcionados, conduziram ao fracasso. Em suma, até meados de 2006, não existia 

em Portugal um festival totalmente dedicado às sonoridades eletrónicas do house e 

techno, tendo sido este o principal impulso para que, através de Gustavo Pereira5 e Raul 

Duro6, se desse os primeiros passos para o surgimento do Neopop.  

 
5 Fundador, curador de música e diretor artístico do Neopop.  

6 Fundador e diretor responsável pela gestão e organização logística do Neopop. 
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Em 2005, coadjuvados por Paulo Nery7, organizaram o Vi Ana no Castelo. Uma 

rave organizada no mesmo espaço ocupado atualmente pelo Neopop, o Forte de Santiago 

da Barra8. Uma experiência com um balanço considerado positivo, no entanto, 

financeiramente não correu como previsto. Apesar disso, os fundadores do festival 

começaram a idealizar a criação de um evento de maior dimensão, com mais do que um 

dia, centrado na música eletrónica e com um formato de festival: 

 

Um festival dedicado a techno e house de qualidade, mas também a outros estilos que 

provassem estar a puxar as fronteiras da música eletrónica para novas paisagens. Um 

festival independente de marcas, independente de labels e tops, independente de 

imposições do género, “mas costuma ser sempre assim”, o menor denominador comum 

responsável pela mediocridade (Tehari, 2015: 8). 

 

O festival Neopop foi criado com o intuito de permitir a celebração da paixão pela 

música de dança, servindo de alimento a uma contracultura esclarecida e assumindo-se 

independente, indissociável de música de qualidade, unindo em torno da mesma aquilo 

que o mundo insiste em afastar (Tehari, 2015). Nesta linha surge, em 2006, o Festival 

Anti-Pop, nome pelo qual ficou conhecido até 2008. Após mudanças no seu núcleo 

responsável, também o próprio evento sofreu alterações, renascendo a partir de 2009 

como Neopop.  

Desde a sua génese, este festival conta já com 14 anos de contínua evolução, sendo 

já considerado por parte da comunidade afeta aos eventos de música de dança como um 

dos mais reputados festivais de música eletrónica: Eu, Anti-Pop, que me transformarei 

no Neopop que sou hoje, ia nascer para trazer aos mais sérios amantes da boa música 

eletrónica um cartaz criteriosamente selecionado (Tehari, 2015: 16). 

Em 2009, no seu quarto ano de existência, deu-se um rebranding e 

consequentemente uma mudança de identidade, após uma rutura com aquilo que 

inicialmente definia o festival: 2008 foi uma daquelas crises determinantes na vida, o 

 
7 Gerente da Ofir Prod. Empresa de comunicação e divulgação de música de dança e organizadora 

profissional de eventos. 

8 Consultar Anexo 1.  
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ponto make it or break it ou, no meu caso, break it to make it (Tehari, 2015: 72). 

A 13 de agosto de 2009 o primeiro Neopop abria as portas, prolongando-se ao longo 

de três dias, e revelando-se um sucesso. A Gustavo Pereira e Raul Duro juntaram-se Paulo 

Amaral9, Miguel Rendeiro e Ilídio Chaves. Esta fase de renascimento não foi fácil, pois 

existia pouco capital financeiro e perdia-se a notoriedade que tinha sido ganha enquanto 

Anti-Pop. Foi através do vasto capital social, dedicação e empenho da sua equipa, que o 

Neopop se afirmou no interior do panorama português de festivais de música. Também 

se juntaram Ivo Purvis e Gil Correia, responsáveis pela agência Partners – entidade que 

a partir do primeiro Neopop passou a ser responsável pela imagem e comunicação do 

festival – e apesar dos incrementos e mudanças, mantiveram-se os preços dos respetivos 

ingressos: 

 

O meu objetivo não era enriquecer, mas antes abrir as minhas portas ao máximo número 

de pessoas interessadas no tipo de música que eu gostava. Não estava interessado em 

excluir ninguém com preços demasiado altos, eu não queria existir para as elites ricas de 

dinheiro mas para as ricas de espírito, as que queriam explorar novas sonoridades alem 

das mainstream a que facilmente se tinha acesso. Os passes para os meus três dias 

custavam em 2009 entre 40€ em pré-venda e 50€ na bilheteira do festival e os ingressos 

diários tinham um valor de 20€ (Tehari, 2015: 76). 

 

 

Em 2010, o Neopop apresentava-se como sendo um festival de nicho, para amantes 

da música eletrónica ou ouvintes curiosos com vontade de experienciar algo diferente do 

tradicional, desta feita ocorrendo de 12 a 14 de agosto. Segundo Tehari (2015: 92), 2010 

foi o ano em que a indústria de música eletrónica mainstream passou a apropriar-se de 

samples10 e referências de diversos estilos de música de dança que se apresentavam com 

mais potencial de comercialização – como o house, tech-house, techno ou eletro-tech. 

Neste ano o Neopop optou por uma estratégia diferenciadora, focando-se numa eletrónica 

 
9 Paulo Amaral já se encontrava inserido na produção do evento enquanto Produtor Executivo da OfirProd, 

aqui passou a integrar oficialmente a equipa do Neopop. 

10 Um sample é uma gravação de parte de uma composição musical, que pode ser misturada e reproduzida 

várias vezes. 
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ainda mais alternativa e praticamente desconhecida do grande público. No que à 

componente gráfica diz respeito, foi uma linha sui generis aquela sobre a qual o Neopop 

se deu a conhecer no seu quinto ano de atividade. Apresentou-se como um vírus. Um 

conceito algo irreverente e que já tinha começado em 2009, e que continuou a causar 

impacto com cartazes que podem ser considerados provocantes até ao seu 10.º aniversário 

em 201511. Assim, 

 

O vírus Neopop estaria à flor da pele dos infetados pelo amor pela música eletrónica 

underground, assumindo formas bizarras, mas elegantes, numa clara metáfora ao 

alinhamento de artistas que fariam as delícias de todos aqueles que não se satisfazem com 

a receita já mais do que mastigada dos tradicionais festivais de verão (Tehari, 2015: 98). 

 

Imagem 2 - Neopop Festival 2010 

 

Fonte: Agência Partners. 

 
11 Consultar Anexo 2, para consulta da evolução gráfica dos cartazes referentes ao Neopop Festival (2009-

2019). 



 

26 

Imagem 3 - Neopop Festival 2013 

 

Fonte: Agência Partners. 

 

A música sempre se perspetivou enquanto excelente meio de contestação e 

intervenção, numa sociedade que muitas vezes possui dificuldades em lidar com o 

diferente, ou com aquilo que foge à regra pré-estabelecida. O techno pode ser um bom 

exemplo prático da inversão da estética musical aliada a uma atitude contestatória.  

A partir daqui foi declarado que qualquer um podia fazer música. Por vezes 

estranhas, diferentes do normal, com quebras, sem necessidade de perfeito encaixe. Um 

carater diferenciador que se vê refletido neste género musical, ainda considerado 

underground e alternativo, que trocou as baterias acústicas pelas eletrónicas. 

 

Assim sendo, a cena relativa à música eletrónica alternativa, assim como os 

festivais a si associados, traduzem-se num objeto de estudo com vasta pertinência para a 

análise sociológica, pois atualmente este afigura-se como sendo um fenómeno 

relativamente recente e em nítida expansão.  
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1.1.  Pergunta de partida e objetivos de investigação 

 

Tendo o historial e enquadramento anterior, foi elaborada a seguinte questão de partida 

para esta investigação:  

 

Qual o papel, o lugar e a estratégia do Neopop na consolidação da cena musical 

eletrónica alternativa na última década em Portugal? 

 

A fim de dar resposta à questão supramencionada, é crucial cumprir um conjunto 

de objetivos, gerais e específicos: 

 

Objetivos Gerais: 

 

• Perceber como se constituiu e constitui a cena musical eletrónica alternativa em 

Portugal. 

• Explicar e compreender de que forma se processam os consumos musicais, 

culturais e recreativos por parte dos participantes num Festival de Música 

eletrónica alternativa. 

• Perceber e elucidar em que medida a participação num Festival poderá ser 

encarada como um possível meio de estigmatização social, atribuição de status 

e/ou desenvolvimento de relações interpessoais e sociais. 

 

Objetivos Específicos:  

 

• Identificar e analisar os diferentes públicos que frequentam o Neopop. 

• Explicar e compreender os diferentes cenários e quadros de interação do Neopop. 

• Identificar e elucidar as práticas de exibição do self e perfis sociais específicos 

no que concerne aos participantes no Festival Neopop. 

• Entender em que medida existe homogeneidade no campo das dinâmicas de 

fruição lúdicas, musicais, culturais e sociabilitárias do Neopop.  
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Capítulo 2. Techno, o novo punk? A cena musical eletrónica  

O nosso objeto de estudo - festival de música eletrónica Neopop - dedica-se a uma estética 

sonora inovadora que surgiu em meados de 1980 na cidade norte-americana de Detroit. 

Sendo que a cena eletrónica alternativa inspirou e continua a inspirar gerações de artistas 

a explorar caminhos criativos e fora do comum, aceitando-se e tolerando-se assim 

caminhos alternativos. Podemos considerar o punk como sendo o berço da rebeldia, o 

acolhimento de todos os desacreditáveis que não se enquadravam num devido status quo. 

Em Portugal, quem se dirigir a Viana do Castelo por altura do Neopop, pode observar 

todo esse espírito replicado ao som do techno, música assente numa mecânica repetitiva 

e hipnótica, um género musical rebelde por definição, que cria em torno de si um vasto e 

diverso grupo de seguidores muitas vezes considerados inadequados aos padrões sociais 

vigentes - a cena techno abraça e acolhe amplamente, por exemplo, todo público ligado 

à causa LGBTQI+12. Afigurando-se numa vertente do it yourself13, este é um universo 

alternativo que emergiu e se expande muitas vezes à margem daquilo que é considerado 

norma na sociedade contemporânea. Posto isto, pretende-se através da cena musical 

eletrónica alternativa (re)criar e passar a imagem de uma sociedade alternativa inclusiva, 

onde todos possuem o seu lugar, respeitando-se as diferenças de cada um enquanto seres 

individuais inseridos num organismo conjunto (Couto, 2018). 

 Tendo em conta as palavras de Guerra (2015b), um aspeto que caracteriza as 

(sub)culturas associadas à música eletrónica é a conexão existente entre a música e o local 

onde a mesma é escutada. Só frequentando clubs é que é possível experienciar 

devidamente a cultura de dança. De outra forma a música associada a essa mesma cultura 

é deslocada do seu contexto e sentido próprio. A música eletrónica, por vezes designada 

por ‘música misturada’, é parte integrante de uma cultura que assume múltiplos sentidos, 

sendo mesmo mistura uma palavra que muito bem define a cultura de dança. Num clube 

dedicado à música eletrónica de dança é possível encontrar uma grande variedade de 

 
12 Consultar Anexo 8, com imagem representativa da prática inclusiva referente à comunidade LGBTQI+ 

no Festival Neopop. 

13 Em português: faça você mesmo, é um movimento que incentiva à projeção, criação e/ou modificação 

autónoma. Ganhou bastante força a partir da cena punk, popularizando-se nos anos de 1950, quando bandas 

e artistas começaram a produzir, divulgar e vender de forma totalmente independente a sua própria música. 



 

29 

pessoas, tanto em termos de género e idade, como etnia e origem social. Falamos de uma 

cultura com múltiplos sentidos e significados, uma mistura social, com enfoque na 

assunção da crença no hibridismo e superação de barreiras estilísticas, ou seja, uma 

verdadeira mistura sónica, cultura, social e ideológica (Guerra 2013, 2010). 

 

2.1. (Sub)culturas juvenis: Festa, música, lazer 

Posto isto, inevitavelmente há que abordar e incluir neste presente capítulo a herança de 

conhecimento existente no âmbito da sociologia e estudos culturais, relativo às 

subculturas juvenis e a sua relação com a festa, música, lazer e consumo de substâncias 

psicoativas. Considerando o postulado de Hebdige (1979 In Guerra 2015b), subculturas 

podem ser metaforicamente percecionadas enquanto ruído ou o ato de fazer barulho, 

representando a força e o reconhecimento do underground e da marginalidade, assim 

como também podem representar a reemergência de potencial consciencialização política 

da classe trabalhadora e popular, tal como refere a teoria produzida nos últimos vinte anos 

acerca das subculturas que mantêm firme este tipo de perspetiva.  

Tendo em conta esta abordagem ao conceito de subcultura, estilo ou moda surge 

enquanto sinónimo de resistência, uma tradução física da semiótica de guerrilha. Uma 

análise estrutural em que as subculturas se apresentaram enquanto resposta a problemas 

de relevo em termos de classe, etnia e género, entendidos sob um prisma histórico, 

económico e político. Estudos pós-culturalistas têm crescido em termos de importância 

desde os últimos anos de 1990 (Redhead, 1993, 1995, 1997; Redhead & O’Connor, 1997; 

McRobbie, 1994; Muggleton, 2002; Muggleton & Weinzierl, 2003 In Guerra 2015b), 

distanciando-se da heroica imagem outrora outorgada às subculturas juvenis provenientes 

da classe trabalhadora. Constatando-se assim que as novas, complexas e fluidas práticas 

culturais juvenis não podem mais ser analisadas sob um ponto de vista que examina 

subculturas enquanto unidades homogéneas resultantes de uma classe social em 

particular (Muggleton & Weinzierl, 2003, p. 7 In Guerra, 2015b).  
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2.1.1. As subculturas musicais eletrónicas e o neotribalismo contemporâneo 

Nas subculturas musicais associadas à eletrónica, parece existir um funcionamento 

semelhante ao neotribalismo contemporâneo. Através do contato mantido com 

participantes e produtores de festas, Guerra (2015b) dá a entender que o elo de ligação 

entre os diferentes atores demonstra uma natureza neotribal, na medida em que os 

mesmos se encontram unidos ao longo de, por vezes, mais de 24 horas, vivendo uma 

comunhão física e espiritual que finda aquando o fim da festividade.  

 Segundo Grossberg (1984, 1997 In Guerra, 2015b), inconscientemente, os ravers 

realçam a possibilidade de resistir à pertença unitária, não sendo possível identificar uma 

identidade comum relativa aos festivaleiros que ultrapasse a noção conjunta de partilha e 

pertença associada aos espaços onde ocorrem as festividades, isto desde festas de uma 

noite até festivais que possam durar semanas. Tendo em conta as complexas 

classificações pessoais, sociais e políticas de status que são influenciadas pelos festivais, 

Guerra (2015b) refere que estes são eventos que possibilitam ravers de diferentes 

culturas, estilos e nacionalidades expressarem as suas diferenças ao mesmo tempo que 

proporcionam aos mesmos uma experiência única. A tribo - assim como os seus traços 

musicais, temporais e estéticos – é adotada de modo a conotar estéticas, práticas, técnicas 

ou linguagens particulares utilizadas por parte de indivíduos ou grupos, com o intuito de 

distinção dos mesmos e/ou para designar a dissolução de eventuais diferenças (St. John, 

2009; Ledesmo, 2011 In Guerra, 2015b). Através do contacto com atores-chaves, em 

Portugal observa-se que as festas são fundamentais e conduzem à comunhão expressa por 

Grossberg – entre música, corpos e indivíduos – algo inexistente na vida rotineira desses 

mesmos atores (Guerra, 2015b).  
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2.2. Das subculturas às cenas 

Segundo Rupa Huq (2006 In Carvalho, 2017), a noção de subcultura começou a ser 

estudada pela Escola de Chicago em meados de 1950. Volvidos 20 anos, voltou a ser alvo 

de análise no Reino Unido por parte do Centro de Estudos Contemporâneos da 

Universidade de Birmingham, inserido num contexto de análise das culturas juvenis do 

pós-Guerra e da apropriação que estes faziam da música.  

Na Escola de Chicago a problemática relativa às subculturas é analisada à luz do 

fenómeno da urbanização, sendo dado significativo enfoque à questão da delinquência 

juvenil por parte dos autores Robert Park e Ernest Burgess – segundo os mesmos, a 

ocorrência de transgressão torna propícia a criação de subculturas (Guerra, 2010). Nos 

estudos desenvolvidos no Reino Unido acerca das subculturas foram acrescidas novas 

dimensões para além da supramencionada: na Universidade de Birmingham passou a 

associar-se a noção de resistência, questões de identidade, autenticidade, e por fim, a 

dimensão espacial (Guerra, 2010 In Carvalho, 2017).  

Muitos autores criticam a teorização relativa à noção de subcultura, sendo que os 

problemas relacionados com a mesma, segundo Huq (2006) derivam de três importantes 

aspetos: omissões, sobredeterminação e problemas metodológicos. Persistem omissões e 

exclusões no que se refere a categorias de análise perante o estudo da noção de subcultura, 

devendo as mesmas ser incluídas. Critica-se a forma determinista como são realizadas as 

leituras e análises relativas à ação social juvenil, e por fim, existem também problemas 

metodológicos apontados pelos críticos, que se relacionam com o facto de existir uma 

pouco significativa exploração empírica da questão (Huq, 2006 In Carvalho, 2017). 

Com a chegada dos neo-subculturalistas do século XXI, aparecem também os 

termos de pós-subcultura e pós-Birmingham (Huq, 2006). Conceitos que passam a ter em 

conta novas dimensões, tais como a política, economia e cultura (Guerra e Quintela, 

2016). Presumindo que a sociedade assume uma cultura universalmente partilhada, a 

utilização do conceito subcultura, pode também ser considerado desviante, segundo a 

perspetiva de Bennett e Peterson (2004).  
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2.2.1. Cenas locais, translocais e virtuais 

Por outro lado, o conceito de cena, segundo Guerra (2010) começa a ser integrado em 

estudos sociológicos para servir como alternativa ao de subcultura, no início dos anos 

1990, por Will Straw, isto para expressar a existência de práticas expressivas e rituais 

em torno da música, num espaço cultural, com tendência a tornar-se progressivamente 

mais translocal. Os defensores deste conceito, através da sua utilização pretendiam 

estabelecer uma relação entre jovens, música, estilo e identidade, isto inserido num 

contexto de sociedade global, num novo paradigma em que fluxos globais e locais se 

reorganizam tendo em conta a complexidade de reprodução de novos e híbridos 

fenómenos culturais (Guerra, 2010).  

Existe uma relação entre cena, globalização e localização, da qual resultam 

identidades híbridas. Tendo em conta o ponto de vista de Straw (2006), as cenas podem 

ser consideradas locais ou translocais, ou seja, cena define-se como sendo um espaço 

cultural em que um conjunto de práticas musicais coexistem, interagem umas com as 

outras dentro de uma variedade de processos de diferenciação e de acordo com 

diferenciadas trajetórias de mudança e fecundação cruzada (Guerra, 2010). Surge então 

o consenso de que a utilização do conceito cena apresenta-se como mais apropriado, dado 

o seu caráter mais abrangente e flexível, relativamente e em oposição ao de subcultura 

(Carvalho, 2017). 

Segundo Guerra (2015b), o conceito de cena tem sido cada vez mais mobilizado 

para o seio da discussão sociológica no que concerne a culturas e sociabilidades juvenis 

em contexto urbano, particularmente a respeito do estudo relacionado com práticas 

expressivas e rituais juvenis na música. Apesar das ambiguidades encontradas relativas 

ao uso do conceito de cena, este tornou-se popular e é considerado por muitos autores 

como sendo uma boa alternativa ao conceito de subcultura, como já supramencionado. 

Devido à grande extensão do que se designa pós-estruturalismo integrado num contexto 

sociológico, surge acoplada esta iniciativa conceptual.  

Os defensores desta corrente, de facto esperavam que a relação entre juventude, 

música, estilo e identidade pudesse ser reavaliada nesta “nova” sociedade global em que 

os fluxos tanto globais quanto sociais são cada vez mais complexos, gerando novas e 
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híbridas constelações culturais. Com isto e tendo como intuito a substituição do conceito 

de subcultura, emergem diversas novas propostas conceptuais (Muggleton, 2002 In 

Guerra, 2015b). É precisamente devido a esta renovada perspetiva que o conceito de cena 

começa a ser unanimemente utilizado não só por sociólogos, mas também por geógrafos 

e antropólogos interessados na análise e descrição de espaços de produção e consumo 

musical. Subjacente a este consenso, o conceito de cena também passa a ser amplamente 

utilizado devido ao facto de capacitar a melhor leitura de espaços relativos à sociedade 

urbana moderna de uma forma mais reticular (Guerra, 2013b). As cenas têm sido 

frequentemente utilizadas para a análise e descrição de espaços de consumo e produção 

de culturas modernas, cada vez mais flexíveis e frequentemente deparadas por obstáculos 

invisíveis, coexistentes nos mais diversos espaços. Já anteriormente referenciado, Straw 

(2006) enfatiza a eficiência levada a cabo pelo conceito de cena na análise da música, isto 

numa atitude de abstracionismo em relação a mais rígidas e teoricamente complexas 

unidades de classe ou de subculturas (Bennett, 1999, 2001, 2004).  

Tendo por base as palavras de Guerra (2015b), Straw (2006) é um autor que defende 

o conceito de cena enquanto espaço onde várias práticas musicais acontecem em 

simultâneo, ainda que essas mesmas práticas continuem a ser diferentes entre si, algo que 

acontece no caso do Neopop Festival, onde coexistem diversos espaços de fruição musical 

– os dois palcos presentes no recinto do festival, zona lounge, Teatro Sá de Miranda e 

zona de campismo – em que existe um foco em diferentes géneros assim como traços 

comportamentais que os distinguem.  

É precisamente neste sentido que Peterson e Bennett (2004) propõem a tripla leitura 

das cenas, desdobrando-se em locais, globais e virtuais: a cena local é a que corresponde 

mais aproximadamente à noção original de cena agrupada em torno de um foco 

geográfico específico; a cena translocal refere-se aos amplamente dispersos locais 

cénicos aproximados através da regular comunicação em torno de formas de música e 

estilos de vida característicos e distintivos; e por fim, a cena virtual, recém emergente, 

em que as pessoas, embora dispersas no espaço físico, criam o próprio sentido de cena 

através de espaços virtuais, como por exemplo, a internet (Bennett & Peterson, 2004, pp. 

6-7).  
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O conceito de cena invoca para análise a dinâmica de crescente interconexão entre 

atores e espaços sociais. Visto enquanto ferramenta interpretativa, o conceito de cena 

deve levar-nos a analisar a interconexão entre atores sociais e espaços sociais das cidades, 

assim facilitando o entendimento das dinâmicas relativas às forças existentes – sociais, 

económicas e institucionais – que influenciam a expressão cultural coletiva (Cohen, 1991, 

In Guerra 2015b). O conceito de cena também auxilia à criação de mapas relativos às 

relações existentes entre cenas musicais e outras cenas de âmbito cultural, como por 

exemplo o teatro ou a literatura, enfatizando heterogeneamente ambas as cenas através 

da união de fatores que por consequência levam ao questionamento da rigidez atribuída 

ao modelo subcultural (Guerra, 2015b).  

Segundo Skelton e Valentine (2005), é assim amplamente usado e continuamente 

aplicado tanto a raves como também a festivais de música eletrónica alternativa, como é 

o caso do Neopop Festival, de onde resultam várias cenas que heterogeneamente se 

relacionam, exemplo do caso das apresentações audiovisuais que são desde 2018 

apresentadas no Teatro Sá de Miranda, em que à música eletrónica e experimental, se 

aliam outras artes, como a pintura, o vídeo e também performances de dança (Duque, 

2019).  

 

2.3. Espaços-tempos liminares 

A música sendo um referencial dominante de intensa abordagem no que concerne aos 

consumos e vivências existentes em festivais (Guerra, 2010, 2015a, 2016), é algo que 

acompanha o dia a dia do indivíduo, através da rádio, da televisão, internet, tanto em casa 

como também fora dela. O interesse pela procura da música e a sua consequente 

proliferação em diferentes campos do quotidiano rotineiro, acontece devido ao facto da 

tecnologia permitir um acesso facilitado à música (Horner & Swarbrooke, 2005 In 

Milhano, 2015).  
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Desde os anos 1990 que os festivais de música têm conseguido particular destaque 

nas agendas de programação cultural à escala mundial, devido ao facto de constituírem 

uma “imensa acumulação de espetáculos” (Guerra, 2018) que ocorrem todos os anos, 

num curto espaço de tempo. Na sociedade contemporânea, o festival desdobra-se numa 

pluralidade de propostas no que toca à expressão das identidades culturais e diferentes 

estilos de vida (Bennett & Woodward, 2014; Bennett, Taylor & Woodward, 2014; 

Mckay, 2000; Guerra, 2018). 

É neste âmbito que se insere um eixo basilar de abordagem em relação aos 

festivais, vistos como espaços-tempo de articulação de identidades (Aitchison & 

Pritchard, 2007; Guerra, 2018) remetendo para o conceito de liminaridade. Assumindo 

que os festivais são acontecimentos que ocorrem fora da esfera do quotidiano, estes 

constituem-se como espaços liminares, onde se oferece oportunidade de experimentação 

de identidades extraordinárias, e em alguns casos socialmente circunscritas (Guerra, 

Moreira & Silva, 2016). 

É importante salientar que os festivais, além da relevância que apresentam 

enquanto espaços propícios à aquisição e articulação de identidades, também aparecem 

cada vez mais associados à (re)constituição ou reestruturação de diferentes estilos de vida, 

à semelhança das sociedades, que num fluxo permanente se transformam. Gostos, 

crenças, atitudes, orientações e opiniões são, por si só, diversificadas (Chaney, 2002; 

Turner, 1982; Guerra, 2018), acompanhando e sendo acompanhadas pelo cenário do 

festival globalizado (Bennett, Taylor & Woodward, 2014; Guerra, 2018). 

Dos vários géneros de festivais que existem, aqueles que se apresentam como sendo 

de música, constituem um exemplo basilar onde identidades e estilos de vida se 

congregam e encontram uma articulação coletiva (Guerra, 2018). Toda esta multiplicação 

e diversificação de estilos de vida que urge nas nossas sociedades têm uma substancial 

influência no que concerne aos festivais de música. Com toda esta dinâmica, estes passam 

a ser uma ‘montra’ cada vez mais exemplificativa, espaços onde se prima pela diferença. 

Os festivais de música constituem-se como espaços-tempos cada vez mais omnipresentes, 

pois: 
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Num mundo onde as noções de cultura e transformação se fragmentam cada vez mais, o 

festival contemporâneo desenvolve rapidamente uma resposta aos processos de pluralização 

cultural, mobilização e globalização, ao mesmo tempo que visam dar aos indivíduos um 

veículo para comunicarem algo acerca da identidade, comunidade, localidade e pertença 

(Bennett, Taylor & Woodward, 2014: 1). 

 

2.3.1. Music in action 

Todo este entendimento remete e aproxima-nos para o conceito de music in action de Tia 

DeNora, que sumariamente, consiste em visualizar a música como uma prática social e 

não como um mero reflexo da estrutura social (2003). Segundo Morey et al. (2014), com 

a explosão acelerada das tecnologias móveis e auditivas, a música distribui-se 

globalmente, penetrando nas vidas pessoais por meio de novas formas. De contextos mais 

íntimos, a contextos mais públicos - coletivos, atomizados ou solidários - a música 

assume-se enquanto fonte intensa de experiências de vida, paradoxalmente contraditórias 

(Clarke et al., 2015; Guerra 2015b; Simão e Guerra, 2016). Todos estes fatores conduzem 

ao aumento de interesse no que toca às capacidades comunicativas e afetivas da música, 

assim como o seu papel enquanto agente de filiação e ligação entre pessoas e grupos 

(Guerra, 2018).  

Segundo George McKay (2004), denota-se um forte e já histórico entrosamento entre 

os festivais de música e ideologias ou sensibilidades de teor político. No campo relativo 

às sensibilidades políticas, os festivais de música caracterizam-se por serem espaços que 

se prestam à exploração dessas mesmas sensibilidades, encontrando-se muito 

particularmente conectados à proliferação de perspetivas ideológicas consideradas 

alternativas. À imagem do já anteriormente referido - relativamente às conceções mais 

primitivas dadas ao termo festival – em meados do século XX, começou a agregar-se o 

gosto musical à participação em movimentos sociais, sendo exemplo os festivais free jazz 

que se reportam à época.  

Foi a partir dos anos de 1960 que começou a surgir com maior força e amplitude a 

relação entre música, política e entidades anti hegemónicas, tendo vindo essa relação a 

consolidar-se progressivamente por meio da emergência do já referido movimento hippie 
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(Bennett, 2014). Um exemplo paradigmático de todo este entendimento é o apelidado por 

Street (2004) de legendário e altamente mitificado Festival de Woodstock, realizado em 

1969, afigurando-se como template cultural da relação entre música, política e identidade 

(Bennett, 2004; Laing, 2004). Observando-se, desde aí até aos nossos dias, a constante 

criação de festivais de música semelhantes, de maior ou menor dimensão, tais como o 

Glastonbury e o Coachella. Os autores Webster e Mckay (2016), numa das suas últimas 

publicações, consideram que os festivais devem ser visualizados como centrais e 

criadores do sentimento de pertença ao grupo, à comunidade, ao território e aos lugares. 

 

2.4. Os festivais: definições, evoluções e impactos  

Genericamente, os festivais cada vez mais têm afirmado a sua relevância enquanto formas 

de participação tanto culturais como também sociais. Espaços-tempo destinados à 

celebração e partilha de valores, ideologias e/ou crenças fundamentais na estruturação das 

comunidades e da sociedade. Antropologicamente, o festival é interpretado enquanto 

ritual público – uma “carnavalização” do real – onde os indivíduos participam, 

reafirmam e celebram determinados vínculos - sociais, religiosos, étnicos, nacionais, 

linguísticos e históricos – numa articulação entre os valores atuais do indivíduo e a sua 

projeção no futuro societal (Bennett et al., 2014; Guerra, 2016). Hoje em dia, podemos 

dizer que os festivais de música possuem função análoga, relacionando o género musical 

apresentado com expressão de identidades e modos de vida de significativa parte da 

população. Os festivais representam a expressão por excelência de dinâmicas tensionais 

existentes na sociedade contemporânea (Guerra, 2016).  

Purdue et al. (1997), por sua vez, considera os festivais “estruturas 

emancipatórias”. Num mundo cada vez mais globalizado e em crescente processo de 

fragmentação identitária e cultural, também os festivais cada vez mais surgem como 

resposta aos processos de mobilidade e globalização cultural. Uma resposta com enfoque 

na busca e encontro de um significado identitário relativamente à comunidade e sua 

respetiva pertença.  
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Já segundo Bertho (2009 In Guerra, 2016) os festivais podem considerar-se como 

sendo uma síntese da dualidade representada pelos conceitos de local e global num 

contexto de mudança, o compromisso entre a permanência e a vertigem. Surgem como 

um potencial espaço-tempo de representação e de encontro. Segundo Sarmento (2007), 

os festivais podem ser definidos por serem programas de entretenimento com um teor 

festivo, através da celebração de um conceito, acontecimento ou facto, ou podem ser de 

carater plurianual, cuja programação se processa por via de concertos, realizados em 

diversos recintos. Com isto, os festivais de música podem ser considerados um 

subconjunto específico com características únicas.  

No que concerne à sua variedade musical, um festival pode ser considerado 

abstrato – na medida em que não apresenta um estilo musical dominante – ou pode ser 

mais específico – apresentando uma programação mais restrita de acordo com um dado 

estilo musical. Dessa forma, embora alguns festivais tendam a concentrar-se 

primordialmente nas artes – tais como cinema, poesia e outros, a grande maioria tende a 

focar-se na música, constituindo-se na aceção de festival de música de um ou vários 

géneros – tais como o rock, pop, jazz, eletrónica, reggae e outros (Milhano, 2015). 

Todo e qualquer festival possui características distintivas no que concerne à sua 

dimensão, tipologia de público e motivo de realização. Alguns podem segmentar-se para 

um público mais abrangente, apresentando por norma mais que um palco, sendo cada um 

dedicado a uma tipologia de música ou segmentação de artistas - nacionais ou 

internacionais - enquanto outros apresentam por norma um só palco e possuem um 

público mais seleto (Milhano, 2015). Existem festivais que integram géneros específicos 

de música – exemplo do Neopop, focado na musicalidade eletrónica do techno, inserido 

numa vertente underground. Existem também festivais que embora tenham especial 

predominância e direcionamento para estilos musicais alternativos, acabam por também 

englobar outras temáticas - exemplo do Boom Festival, um festival com principal enfoque 

na eco sustentabilidade, que permite experienciar estilos de vida alternativos. E por outro 

lado, os festivais comerciais – vulgo mainstream - que englobam diferentes géneros 

musicais e onde o participante pode expectar uma grande variedade tanto de artistas 

quanto atividades paralelas – caso do festival Rock in Rio.  
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Em suma, um festival pode assumir um género musical específico ou pode 

envolver uma variedade mais eclética, por forma a agradar a todos ou a uma maior 

amplitude de participantes, incorporando também atividades e diversões além da música, 

através de pontos de venda de comida, bares, artesanato, roupas, parques de diversões, 

atividades para crianças e/ou artes performativas (Bowen & Daniels, 2005 In Milhano, 

2015). 

Desde o início do século XXI que se tem verificado por todo o mundo uma 

progressiva e significativa proliferação dos festivais, aumentando em grande número de 

ano para ano, diversificados no que concerne aos tipos de festival, localização e públicos 

que atraem (Fouccroulle, 2009). Segundo Guerra (2016), os festivais apresentam-se 

atualmente como sendo dos mais populares meios de difusão cultural, onde os cidadãos 

consomem e experienciam cultura. Com o progressivo aumento da oferta existente, os 

festivais também se tornaram economicamente mais atrativos para a população, 

constituindo os mesmos um aspeto importante no panorama socioeconómico e cultural 

relativo ao quotidiano da sociedade contemporânea, tornando-se importante focar, 

analisar e interpretar a importância social, económica, territorial e cultural dos festivais 

de música à escala portuguesa, dado serem uma matriz fundamental de reestruturação 

identitária, mais concretamente no que toca às culturas juvenis. São eventos que 

geralmente ocorrem num curto espaço de tempo, albergando uma programação intensa 

de concertos – onde ocorre a apresentação de projetos musicais, podendo ocorrer em 

vários palcos simultaneamente, orientam-se para a divulgação de projetos provenientes 

de um dado género ou subgénero musical específico, podendo ser acompanhados por 

atividades paralelas – workshops, palestras e outros, ou seja, os festivais caracterizam-se 

pela flexibilidade de projetos e pela intensidade espacial e temporal, impactante no 

território e sociedade onde ocorrem (Guerra, 2016).  

Os festivais geram e repercutem efeitos a nível interno, local e programático. Ou 

seja, existe impacto no interior do próprio acontecimento, no espaço, concelho e cidade 

onde se realizam, e na programação e realização de eventos de semelhante género. 

Endogenamente, os efeitos caracterizam-se por incidir no reforço de novas atividades no 

que concerne à produção musical, divulgação de novos projetos, fidelização de públicos 
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ou alargamento inter concelhio, regional, nacional ou mesmo internacional. 

Exogenamente, os festivais repercutem efeitos nas comunidades e economias locais, no 

desenvolvimento de programas formativos de audiovisuais ou mesmo estruturas de 

receção aos artistas e de aluguer de equipamentos (Guerra, 2010; 2016). Hoje em dia os 

festivais de música são vistos como sendo espaços de experienciação, associados à 

produção, intermediação e fruição. Espaços de tensão artística e estética, entre 

massificação e underground, marcados pela liminaridade nas cenas musicais. Podem ser 

considerados um fator de desenvolvimento local e de lógicas de fruição associadas ao 

bem-estar e qualidade de vida e de articulação local e global, assim como elementos-

chave de políticas de desenvolvimento local e cultural. No que se refere à investigação 

sociológica acerca de festivais de música, outra questão pertinente levantada é facto dos 

festivais se consagrarem como sendo um espaço contemporâneo de condições 

cosmopolitas aparentes nas expressões de identidade, nos estilos de vida e nas práticas 

ético-políticas transnacionais (Beck, 2011; Guerra, 2018). 

Com isto, e sob um efeito de histerese14, as negociações de diferença que ocorrem 

por meio da empatia com várias culturas, músicas, sistemas de valoração e mobilidades 

múltiplas, fazem com que o festival se apresente como um campo privilegiado de 

negociação de entidades cosmopolitas na contemporaneidade (Guerra, 2018). Embora o 

conceito de cosmopolitismo seja muitas vezes referido a partir de um ponto de vista 

teórico ou político, é algo que “realmente existe” – surgindo em práticas diárias e 

materiais e em hábitos do pensamento e do sentimento (Guerra, 2018). Inevitavelmente, 

o consumo de festivais de música, encontra-se também interconectado com outro tipo de 

consumos – turismo, moda, comidas, bebidas – o que por sua vez associa os festivais ao 

cosmopolitismo (Skrbiš & Woodward, 2011).  

Segundo Molz (2011), existe uma espécie de competência cultural - ou nas 

palavras de Friedman et al. (2015), um capital cultural cosmopolita - que tende a ser 

demonstrado por parte daqueles que se consideram como sendo cosmopolitas, ou seja, 

 

14 Fenómeno em que determinados sistemas físicos dependem da sua história precedente, 

existindo uma relação entre duas ou mais grandezas físicas, que variam – crescem ou decrescem 

– uma em função da outra. 
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indivíduos que se adaptam ou manobram de uma maneira mais ou menos experiente, 

expressando um gosto pela diferença dentro de uma variedade de sistemas culturais 

(Hannerz, 2006). O festival também pode ser visto enquanto um espaço de imersão social, 

contudo as definições de imersão que se encontram na literatura não são unanimes. Na 

sua maioria, encontram-se centradas no fenómeno do gaming ou realidade virtual e não 

na imersão social experienciada num festival de música (Nechvatal, 2011 In Guerra, 

2018). Contudo, imersão pode significar um estado mental sobre o qual o individuo é 

reduzido a um ambiente mediado, intensivo e totalmente imersivo, algo que se aplica aos 

festivais.  

Seguindo a tese de Schafer (1777 In Guerra 2018), podemos considerar os 

festivais enquanto exemplos de paisagens sonoras, ou seja, espaços sonoros em que um 

processo imersivo ocorre, dado ser algo em que os participantes se sentem parte de uma 

diferente realidade, oposta à sua rotina diária. Sendo aqui possível ao participante 

vivenciar novos selfs e experiências.  

Os festivais de música são espaços que promovem a criação, mediação e fruição 

musical, caracterizando-se como completos observatórios que refletem as práticas 

culturais e artísticas em Portugal, assim como também representam os valores da 

juventude no Portugal contemporâneo. Sendo isto particularmente relevante para nos 

situar na esfera das estéticas cosmopolitas (Guerra, 2016b).  

 

2.4.1. O contexto português 

Segundo Guerra (2016b), o primeiro festival de música em solo português aconteceu em 

1968 – Festival Vilar de Mouros. Foi criado em 1965 por António Barge, tendo como 

principal objetivo a difusão de música popular referente às regiões do Alto Minho e 

Galiza. Por meio da criação deste festival, Vilar de Mouros tornou-se uma localidade de 

visita turística. A sua primeira edição ficou marcada pela presença do género tradicional 

português – Fado – assim como música interventiva, com a presença de nomes tais como 

Zeca Afonso, Carlos Paredes, Luis Goes, Adriano Correia de Oliveira, Quinteto 

Académico, Shegundo Galarza e outros (Zamith, 2003 In Guerra 2016b).  
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1971: um ano marcante no que concerne à génese e desenvolvimento do primeiro 

festival de música português. Foi neste ano que se realizou a primeira edição do festival 

com a presença de artistas internacionais de renome, sendo genericamente considerada 

esta como sendo a primeira grande e verdadeira edição do Festival Vilar de Mouros, que 

se tornou assim o maior festival português de sempre até aí. Apesar de todas as restrições 

impostas pela ditadura autoritária de inspiração fascista vigente em Portugal – e que durou 

até à célebre revolução do 25 de abril de 1974 – nos fins de semana entre o dia 31 de julho 

e o 15 de agosto de 1971, foram em torno de 20.000 pessoas aquelas que visitaram a 

pacata aldeia – sendo que em 1970, segundo informações provenientes do INE15, existiam 

em Vilar de Mouros apenas 651 habitantes – vindos de várias parte dos país e também do 

estrangeiro, esperando assistir às performances de Elton John e Manfred Mann. Um 

marco histórico tanto para idílica aldeia em particular, como para a história da música em 

Portugal. Esta edição muitas vezes acaba por ser comparada ao fenómeno que se deu em 

Bethel - o Woodstock Português - dada a tremenda afluência e a perda de controle por 

parte da organização. Dado o teor conservador do regime político que existia na época, a 

igreja posicionou-se ativamente contra o evento, questionando os pais e tentando 

dissuadir a presença dos seus filhos neste mesmo festival.  

Segundo Zamith (2003; In Guerra, 2016b), membros da organização acabaram 

por ser mesmo excomungados pelo facto de realizarem tal evento onde a liberdade de 

expressão, emoções e sentimentos puderam ser experienciados. Apenas 11 anos depois, 

em 1981, é que ocorreu a segunda edição do festival, que se manteve e consolidou a 

apresentação de uma larga variedade de géneros musicais – jazz nacional e internacional, 

rock, blues, fado, folclore e grupos de música clássica (Zamith, 2003, In Guerra, 2016b). 

O Festival de Vilar de Mouros marcou e destacou a emergência da verdadeira cultura do 

rock em Portugal. Após a segunda edição, apenas em 1990 voltou a surgir, assim como 

em 1996 e 1999. Desde aí até ao ano de 2006 o festival passou a ser organizado 

anualmente, contando com nomes nacionais e internacionais, e incidindo principalmente 

na esfera do rock. Contudo, mudanças na organização levaram a um interregno de 8 anos, 

sendo que foi apenas em 2014 que voltou a reaparecer, contando com uma nova estrutura 

 
15 Instituto Nacional de Estatística 
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organizativa e com o apoio da freguesia e município local (Guerra, 2016b). 

 Foi a partir de finais dos anos 1990 que se deu uma significativa proliferação de 

festivais de música em Portugal. Atualmente Portugal encontra-se solidamente integrado 

nos roteiros internacionais dos festivais. Desde o verão de 1998, após a realização da 

segunda edição do Festival Sudoeste, que os festivais passaram a ser considerados eventos 

de grande dimensão (Ferreira, 1998, 2002; Costa & Santos, 1999; In Guerra, 2016b).  

Segundo Guerra (2016b) existem vários fatores que combinados explicam esta 

tendência de crescimento. Primeiramente, há que denotar o dinamismo levado a cabo por 

parte dos vários promotores dos eventos em questão, que se desenvolveram e aumentaram 

num número muito significativo, muito devido à maior sofisticação técnica e logística 

dos mesmos, o que contribui para o enorme sucesso das iniciativas pelos mesmos 

promovidas. Em segundo lugar, há que destacar o esforço por parte das organizações para 

a manutenção e/ou redução dos preços das entradas dos eventos que promoviam, 

particularmente em festivais de música, o que consequentemente permitiu um grande 

influxo de audiência aos eventos. E, por ultimo, em terceiro, destaca-se a abertura do 

poder politico e também das autoridades à realização destes eventos, algo que outrora não 

era tão visível, sendo que atualmente já existe uma consciência da importância e potencial 

que os festivais de música representam para a região onde os mesmos tomam lugar, sendo 

marcos decisivos no que concerne à contribuição de recursos logísticos, técnicos e 

financeiros que dinamizam este tipo de eventos, e especialmente aqueles que são de larga 

escala – o que é o caso dos festivais de verão – são atualmente vistos pela generalidade 

como sendo verdadeiros fatores de desenvolvimento da económica local (Guerra, 2013).  

Em consonância com o crescimento do número de festivais, crescem também o 

número de localizações onde os mesmos se desenvolvem16. Contudo, como quase tudo 

em Portugal, também no que toca a festivais, são as grandes áreas metropolitanas de 

Lisboa e Porto e restante faixa litoral do país, respetivamente, que concentram a grande 

maioria dos eventos. Facto que leva a que os festivais sejam associados ao espaço urbano 

e a estratégias de marketing territorial, assumindo uma cada vez maior importância 

 
16 Consultar Anexo 6. 
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socioeconómica no desenvolvimento estratégico das cidades e das regiões (Guerra, 2015; 

In Guerra, 2016b).  

Os festivais de música são cada vez mais importantes em Portugal, sendo que isso 

se vê refletido no crescente aumento de públicos. Segundo Guerra (2016b), em 2011 eram 

617 mil os espectadores que no total atendiam aos festivais de música que ocorriam em 

Portugal, em 2018 esse número ascende aos 2,7 milhões de espectadores (Observador, 

2019)17, sendo que os mais relevantes foram o Rock in Rio, NOS Alive e MEO Sudoeste, 

com 280 mil espectadores em 4 dias, 165 mil em 3 dias e 147 mil em 5 dias, 

respetivamente. Os festivais têm aumentado ao longo dos últimos anos, atingindo em 

2014 um retorno em torno dos 40 milhões de euros (Cordeiro, 2015; In Guerra, 2016b). 

Isto acontece devido ao facto dos festivais cada vez mais aparecerem associados a grandes 

marcas – particularmente empresas de telecomunicações – que muitas vezes até dão nome 

ao festival, contribuindo para uma forte componente de sustentabilidade económica. Os 

festivais tendem a criar comunidades de indivíduos unidos pelo consumo de determinada 

marca – caso da Super Bock, NOS ou MEO. Novas tribos desenvolvem a sua 

autorrepresentação e conexão à comunidade através das suas práticas de consumo 

(Cummings, 2007a; In Guerra 2016b). O uso de roupas, chapéus e artefactos relacionados 

com as marcas que patrocinam os festivais aparecem enquanto fator estético agregador 

das comunidades instaladas nos festivais (Guerra, 2016b). 

Em Portugal, os festivais de música assumiram-se como sendo importantes canais 

de evolução musical, sendo os promotores dos festivais muito importantes na promoção 

dos artistas, afigurando-se estes figuras-chave no agenciamento de artistas presentes na 

cena musical portuguesa. A participação de uma banda ou projeto emergente num festival 

de grande ou média escala é reconhecido como um dos principais fatores que leva a sua 

disseminação pelos públicos, que consequentemente conduzem a uma maior exposição 

de projetos musicais nacionais além-fronteiras, isto pois parte dos participantes em 

festivais portugueses são estrangeiros. É de conhecimento tácito que os festivais são 

 

17 Disponível em: https://observador.pt/2019/03/21/em-2018-realizaram-se-311-festivais-de-musica-em-

portugal-mais-39-do-que-em-2017/ 
 

https://observador.pt/2019/03/21/em-2018-realizaram-se-311-festivais-de-musica-em-portugal-mais-39-do-que-em-2017/
https://observador.pt/2019/03/21/em-2018-realizaram-se-311-festivais-de-musica-em-portugal-mais-39-do-que-em-2017/
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excelentes palcos para o consumo de música alternativa e independente, frequentemente 

oferecendo uma oportunidade única para a visualização de bandas consagradas em 

território nacional (Guerra, 2010). 

Por tudo o supramencionado, os festivais de música que hoje em dia existem em 

Portugal possuem um grande impacto no que concerne à construção de identidades, 

especialmente se tivermos em conta o aumento da participação de faixas etárias cada vez 

mais jovens. Se considerarmos o carater social da música, isto é, que a música é – como 

referem Larsen & O’Reilly (2005: 3; In Guerra, 2016b) – socialmente construída, 

socialmente integrada e com uma natureza e valor que é inerentemente social, podemos 

concluir que a importância dos festivais de música possui um alinhamento, especialmente 

em termos de consumo e fruição musical.  

 

2.4.2. Trajetórias musicais: as conexões entre o local e a música 

Sendo que a música é socialmente construída, os festivais de música podem ser vistos 

enquanto tempos em que as pessoas atribuem significados coletivos aos sons, 

transformando os mesmos em algo relevante – música relevante – que influencia na 

criação, consumo e fruição musical (Guerra, 2016b). Também segundo a autora, se a 

música incide significativamente em certas funções sociais que são refletidas na 

construção da identidade social, as relações que são desenvolvidas e o modo como as 

mesmas são organizadas – tomando como exemplo a emergência de grupos (sub)culturais 

– também os festivais, vistos enquanto momentos de consumos musicais coletivos, são 

cenários possíveis de desempenhar essas mesmas funções.  

Para se entender propriamente as conexões entre o local e a música, Sarah Cohen 

(In Guerra, 2016b) sugere a utilização do conceito de trajetórias musicais: uma noção 

que engloba vários participantes mediante a criação de links entre um determinado grupo, 

permitindo sensações de pertença que são baseadas em faixas musicais (Cohen, 1993: 

128; In Guerra, 2016b). Esta conexão não necessita de estar necessariamente anexada a 

um espaço em particular, apesar de os participantes falarem nesses termos, mas a 

performance musical e a experiência social associada à música num sítio em particular 
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materializam o desenvolvimento de performances musicais que tomam lugar nas listas 

dos melhores concertos, das melhores canções partilhadas pelos festivaleiros. Hoje os 

festivais tendem a tornar-se um real modo de vida – o modo de vida festivaleiro – tal qual 

um completo ritual. Não obstante a música, o espaço simbólico e as sociabilidades a si 

intrínsecas são ambos os mais importantes significados atribuídos ao festival por parte 

dos festivaleiros (Guerra, 2016b).  

Os festivais de música são hoje assumidos como sendo áreas sociais, espaços de 

descoberta, espaços de exibição e autoafirmação, partilhando espaços de estilos de vida 

relacionados à música. Os festivais são também altamente valorizados pelos públicos 

devido aos momentos que proporcionam, que pretendem valorizar os sentimentos que são 

desencadeados pelos festivais nos seus selfs, não apenas indo a várias edições do mesmo 

festival, como também desenvolvendo o seu próprio roteiro festivaleiro. Assim sendo, os 

festivaleiros integram uma importante componente de festas que fazem parte do estilo de 

vida moderno, urbano, juvenil e experienciado. Assim como também áreas de consumo 

total, em que são discutidas diferentes esferas de reprodução social (Cummings, 2006, 

2007a, 2007b; In Guerra, 2016b).  

A socialização levada a cabo num festival, leva-nos a refletir a noção de regime de 

exceção ou de escape planeado e organizado. O desvio sistematizado e calendarizado. O 

festival acaba por ser um programa da desprogramação, algo que serve para não fazer 

nada, relaxar, não planear, em que o plano consiste no direito à preguiça (Guerra, 2016b). 

 

2.5. Os consumos, as relações, as apropriações e as fruições 

Segundo Silva (et al In Guerra, 2010), a sociologia da cultura assenta na construção de 

um modelo explicativo dos públicos e dos consumos culturais, através da análise da 

relação dos consumos culturais com o universo dos lazeres - por forma a captar os estilos 

de vida; A relação existente entre o sistema de obras e bens culturais e o sistema de gostos 

e consumos - de maneira a que seja possível destacar as hierarquias entre os sistemas e a 

lógica da distinção social; e por fim, o ultimo pilar assenta na análise da correspondência 

entre a classificação do sistema de obras e bens – como por exemplo, a cultura erudita 
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versus a cultura popular – e o sistema de procuras, destacando-se a posição social dos 

indivíduos e grupos.  

Com base nos estudos que vêm a ser publicados incidindo no contexto das práticas 

culturais existentes da sociedade portuguesa, é possível identificar três cenários distintos, 

sendo eles a massificação introduzida pela cultura mediática, que se faz sentir sobretudo 

no ambiente doméstico; o universo de produções especializadas e eruditas, que implicam 

uma procura cultural específica; e as indústrias e atividades associadas ao lazer e 

entretenimento (Guerra, 2010).  

Para que efetivamente se compreenda o que sociologicamente se entende como 

sendo um espaço verdadeiramente relacional, é necessário abordar e analisar os 

consumos, as relações, as apropriações e as fruições relativamente à música. Entrando no 

campo que tradicionalmente é apelidado como sendo o dos públicos e dos consumos, 

existem certas interrogações que se levantam: Quem consome Festivais de Música 

Eletrónica em Portugal? De que forma? Existe consumo, fruição ou apropriação?  

Será a partir destas interrogações que se irá orientar a análise do consumo musical, 

recreativo e cultural em festivais de música eletrónica alternativa - um terreno fértil que 

em alguns aspetos se encontra mitigado, mas noutros ainda algo obscuro ou difuso 

(Guerra, 2010).   

No que se refere aos gostos e consumos, os recentes trabalhos produzidos pelo 

autor Phillipe Coulangeon (2003, 2010) têm vindo a constituir importantes atributos. Este 

defende que o ecletismo dos gostos musicais foi algo que se foi elitizando 

progressivamente ao longo do tempo. Acrescentando que a presença mais demarcada do 

ecletismo nas classes superiores em relação às classes consideradas populares e médias, 

assim como o seu maior vigor nos géneros musicais que se consideram como sendo mais 

populares. Isto quer dizer que os indivíduos que dispõem de um acesso privilegiado a 

géneros legítimos, possuem oportunidade de enriquecer o seu reportório cultural através 

da conexão a géneros menos legítimos (Coulangeon, 2010). Segundo o mesmo autor, 

alguns comentadores tendencialmente associam Pierre Bourdieu (1979) a uma cartografia 

mecanicamente determinista, que faz corresponder o espaço dos gostos ao espaço das 

posições sociais: o argumento da quebra das fronteiras subjacentes à metáfora do 
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omnívoro pode não ser radicalmente novo como faz parecer (Guerra, 2010). Deve-se, 

portanto, questionar se a hipótese do modelo omnívoro/unívoro pode efetivamente 

considerar um enfraquecimento das hierarquias e das diferenciações culturais ou se, por 

outro lado, existe uma reconfiguração das fronteiras e das hierarquias culturais e musicais, 

o que torna inviável denegar as diferenciações sociais que existem perante a música 

(Guerra, 2010).  

Toda a investigação já realizada em torno dos consumos musicais tem contribuído 

para o aumento do património e também da eficácia relativa aos conhecimentos relativos 

a este mesmo tema, contudo, a instabilidade continua a ser uma sensação latente aquando 

objetivada a análise e compreensão de todas as dinâmicas que se encontram inerentes ao 

consumo e consolidação dos gostos por festivais e música em Portugal (Guerra, 2010). 

Ainda relativamente aos gostos musicais, estes têm sido estudados de uma forma 

extensiva, como indicadores de fronteiras culturais e sociais (Guerra, 2010). Remetendo 

às indagações realizadas no campo dos consumos e gostos musicais, estas têm sido feitas 

muito em torno do argumento da homologia de Pierre Bourdieu (1979), do argumento da 

individualização de Chan & Goldthorpe (2007) e do argumento dos consumidores 

culturais omnívoros e unívoros (Peterson & Kern, 1996; Bryson, 1997).  

 

2.5.1. A teoria da homologia, o argumento da individualização e a dualidade dos 

consumidores 

A teoria da homologia encontra-se fortemente ancorada na teoria da distinção de Pierre 

Bourdieu, teoria que pressupõem que os indivíduos, ao pertencerem a diferentes classes 

sociais, acabam por incorporar diferentes habitus de classe e consequentemente, também 

diferentes práticas culturais – indivíduos que se posicionam em níveis considerados mais 

elevados no que se refere à estratificação social tendem a consumir predominantemente 

a cultura de elite, enquanto os indivíduos de extratos inferiores no que concerne à 

hierarquia social preferem e consomem predominantemente a chamada cultura popular 

ou de massas (Chan & Goldthorpe, 2007 In Guerra, 2010).  

O argumento da individualização, por outro lado, admite que as diferenças 

existentes nos consumos culturais não se encontram interrelacionadas com a 
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estratificação social, sendo algo que se traduz a partir de uma manifestação pessoal de 

autorrealização (Chan & Goldthorpe, 2007 In Guerra, 2010). 

Contrário a estes dois, surge o argumento que possibilita explicar de outra forma 

as práticas culturais – a dualidade dos consumidores omnívoros/ unívoros: este argumento 

afirma que não é possível demarcar uma linha ou fronteira sólida entre os consumos das 

classes sociais mais elevadas e a sua permeabilidade às massas (Sonnett, 2004). Com isto, 

segundo Peterson & Kern (1996 In Guerra, 2010), os indivíduos de estratos sociais mais 

elevados caracterizam-se pelo consumo omnívoro – o que corresponde a um consumo 

cultural diversificado e aberto, ou por práticas culturais associadas à cultura de massas – 

o que corresponde à univoricidade.  

Ao longo das três últimas décadas, o consumo musical tem-se afirmado como 

tema fulcral na investigação sociológica (DeNora, 2007). Investigações já clássicas, 

evidenciaram o papel da música como um meio de distinção social e de status (Bourdieu, 

1984, 2004, 2007; DiMaggio, 1982; DeNora, 2000), contudo, recentemente a 

proficuidade das ligações entre gosto musical e status têm-se demonstrado mais 

complexas – segundo estudos realizados no contexto americano – o que nos remete para 

o modelo conceptual omnívoro/ unívoro (Peterson & Kern, 1996; Bryson, 1997). Neste 

âmbito é também importante salientar os trabalhos produzidos pelos Estudos Culturais de 

Birmingham, assim como as suas reactualizações contemporâneas, sobretudo no que 

concerne aos contributos dados para a construção de identidades sociais e todos os 

processos pelos quais foram atribuídos significados às obras musicais e à sua apropriação 

social (Hebdige, 2018; Feixa, 1999; Hall, 2003; Bennett & Peterson, 2004). 

 

2.6. A festivalização da cultura: eixos interpretativos e hipóteses teóricas  

Seguindo a compreensiva abordagem de diálogo entre contexto social e criação artística, 

importa atentar à demanda dos festivais de música pensado acerca das identidades do 

público que frequenta estes eventos. A este nível e seguindo a tendência do 

cosmopolitismo e abertura detetada no que concerne ao lado da oferta, encontram-se 

resultados que explicitam um crescente investimento dos festivais no que toca à 
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internacionalização da audiência dos mesmos (Guerra, 2016b). Em 2015 o festival Alive, 

obteve uma percentagem na ordem dos 30% de público estrangeiro e em Paredes de Coura 

20% da audiência era de origem internacional (Guerra, 2016b). Em 2017 o Neopop 

Festival alcançou 38% de público internacional (Caldeira, 2017), efeitos das políticas 

levadas a cabo nesse sentido18. 

 Os principais eventos que ocorrem nos festivais incorporam múltiplas dimensões 

que mobilizam, direta ou indiretamente, todo o tipo de interesses e lógicas de ação e 

contributo a diferentes esferas de atividade. Os principais eventos de um festival são 

estruturados enquanto espaço para férias e lazer, incluindo uma forte componente de 

entretenimento, mobilizando a participação em massa e criando assim uma espécie de 

efeito bolha num ambiente de emoções coletivas. Este aspeto define os festivais enquanto 

momentos de exceção opostos à rotina e ao normal planeamento da vida do individuo. 

Momentos transitórios de (re)encantamento em relação ao mundo e à vida do dia a dia, a 

irrupção da aura, um carisma e uma excecional sensibilidade inserida num contexto de 

forte racionalização da vida moderna (Roche, 2011a, 2011b In Guerra, 2016b), num 

contexto de trabalho de intensa representação e simbolismo, a reprodução e disseminação 

de reportórios culturais, identidades e valores imaginários, a afirmação de projetos 

coletivos que apelam ao suporte emocional de membros de comunidades locais ou mesmo 

nacionais e um estímulo ao crescimento da autoestima e autoidentificação coletiva 

(Ferreira, 2006; Costa & Santos, 1999 In Guerra, 2016b).  

Por outro lado, os maiores eventos internacionais são também espaços onde existe 

uma disseminação da retórica, através de narrativas e imaginários universalistas, que 

reivindicam valores e ideais de natureza igualitária e de apoio humanista. Também o 

hibridismo, a heterogeneidade e o conflito cultural e simbólico são parte das relações 

interculturais do mundo contemporâneo, devendo os mesmos ser interpretados enquanto 

conceitos interculturais de rituais de relação à imagem da doutrina e programação que 

reflete uma visão marcadamente pro-mundo ocidental (Guerra, 2016b). 

 
18 Disponível em: https://correiodominho.pt/noticias/viana-do-castelo-neopop-quer-ser-o-primeiro-

festival-certificado-em-portugal/105181 

https://correiodominho.pt/noticias/viana-do-castelo-neopop-quer-ser-o-primeiro-festival-certificado-em-portugal/105181
https://correiodominho.pt/noticias/viana-do-castelo-neopop-quer-ser-o-primeiro-festival-certificado-em-portugal/105181
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 Segundo Costa e Santos (1999: 20, In Guerra, 2016b), estes eventos materializam 

todas as correntes profissionais, mercadorias e dinâmicas culturais de mediação e 

globalização. Grandes companhias, maiores investimentos e uma extensiva mobilização 

de recursos tornam os eventos catalisadores das economias locais enquanto circuitos 

globalizados de produção e distribuição de bens e serviços (Guerra, 2016b). 

O feixe de eixos interpretativos que se podem sistematizar e sobre os quais a 

investigação irá recair são: o reconhecimento e a compreensão dos gostos e consumos 

recreativos emergentes na contemporaneidade no que toca a festivais de música 

eletrónica; o entendimento e a identificação da importância dos consumos e gostos, e em 

que medida estes podem levar a uma fruição diferenciada do festival, restruturação do 

self e pressupostos estigmatizantes; e por fim, a análise das vivências, fruições musicais 

e comportamentos recreativos que encerram a definição e a manifestação de gostos e de 

consumos em ambiente recreativo, em particular dentro da esfera dos festivais de música, 

mais concretamente tendo como objeto de estudo o Festival Neopop 2019.  

 

Com base em todo o enquadramento infra explicitado a propósito dos gostos, 

consumos e fruições, e a sua relação com a cena musical eletrónica alternativa, surgem 

as seguintes hipóteses teóricas: 

 

(1) A ida a festivais de música pode levar à restruturação dos estilos de vida daqueles 

que neles participam, nomeadamente no que concerne a mudanças de gostos, 

crenças, atitudes, orientações e opiniões e maneiras de apresentação de si. 

 

(2) Um indivíduo, ao experienciar e vivenciar um festival - tendo em conta que este 

se afigura como um espaço liminar - inevitavelmente experiência também uma 

identidade extraordinária, que socialmente se poderá encontrar circunscrita, mas que 

tende a transpor-se para outras esferas de vida.  
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(3) Atualmente, a maioria das pessoas toma contacto com cena musical eletrónica 

através da ida a festivais de música, existindo mesmo um contexto de festivalização 

(eventização) da cultura. 

 

(4) A especificidade sócio-histórica da cena musical eletrónica em Portugal – 

emergência tardia decorrente das condições económicas, políticas, sociais e 

culturais – conduz a uma estigmatização social e desenho de características 

especificas relativamente ao Neopop, considerando-se um espaço representativo de 

uma comunidade.  

 

  



 

53 

Capítulo 3. View it, code it, jam – unlock it19: Mixagens e 

samplers técnico-metodológicos 

 

Surf it, scroll it, pause it, click it 

Cross it, crack it, switch - update it 

Lock it, fill it, call it, find it 

View it, code it, jam - unlock it 

Daft Punk (2004) - Technologic 

 

Em Portugal e fora dele, ao longo dos últimos anos, o estudo das práticas culturais tem 

vindo a ser um objeto de cada vez maior relevância no que concerne ao seio das ciências 

sociais, mais concretamente englobado na investigação sociológica. Contudo, no que se 

refere às relações e interações que são feitas a respeito e a partir do consumo musical e o 

papel de um festival, pode-se considerar que não têm sido objeto central alvo de uma 

sistematização tão vasta no que respeita ao nível da apropriação quotidiana englobada na 

esfera dos festivais de música eletrónica em Portugal.  

Para a concretização desta investigação, irá realizar-se uma abordagem 

metodológica de natureza qualitativa, combinando-se técnicas de análise documental, 

aplicação de entrevistas e etnografia, dado que há que ter em conta a complexidade do 

fenómeno a ser estudado, tendo em conta as suas especificidades e regularidades. 

Atendendo à exploração teórica em torno da temática dos festivais e da importância 

dos mesmos no contexto cultural e artístico português, bem como de outros eixos 

estruturais relacionados com as dinâmicas e identidades grupais, nesta fase de exposição 

do nosso trabalho de investigação, iremos proceder a uma breve explanação sobre a 

metodologia utilizada, e ainda as técnicas primordiais, realçando e estabelecendo 

considerações acerca das vantagens e desvantagens, entraves e superações dessas 

mesmas.  

 

19 Com base na canção Technologic da dupla francesa Daft Punk (Álbum “Human after all”, 

2004). 
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Para a realização deste projeto de investigação, dado que um dos principais focos 

passa pela compreensão do papel que o Neopop possuiu e possui na consolidação da cena 

musical eletrónica alternativa em Portugal, passando por uma abordagem dos consumos, 

(re)estruturação do self e perfis sociais, decidimos adotar uma metodologia qualitativa, 

uma vez que o que se pretendia era proceder à aplicação de Entrevistas.  

No que se refere à aplicação de uma metodologia qualitativa, podemos desde logo 

destacar o papel que a teoria ocupa, ou seja, este manancial teórico assume-se como o 

suporte, como uma explicação ampla e abrangente, mas também diversificada, sendo 

possível identificar uma lente teórica que conduz o nosso processo de pesquisa. Esta lente 

teórica (Creswell, 2014) vem ditar as questões que se levantam ao longo deste processo, 

as variáveis e indicadores que são recolhidos e patenteados. Então, neste trabalho de 

investigação, todo o corpo teórico assume-se como o ponto de partida para a decisão das 

técnicas que iriam ser aplicadas, delimitou objetivos e, essencialmente, conferiu meios de 

análise e de suporte substantivo das dimensões empíricas.  

Este processo de investigação de pendor qualitativo assume uma lógica hipotético-

dedutiva (Bericat, 1998), em que é feito um confronto constante entre as teorias que 

sustentam o trabalho de investigação e os dados empíricos que vão sendo obtidos ao longo 

do tempo. Uma vez que referimos a entre ligação entre teoria e dados empíricos, e ainda 

destacamos a importância dos nossos objetivos enquanto motivação para recolha e análise 

dos dados, não podemos deixar de apresentar o nosso modelo de análise, isto é, a síntese 

analítica do nosso processo de investigação, em que se estabelece uma ligação de 

causalidade ou dupla causalidade entre todos estes eixos que, na sua essência, conduzem 

esta investigação, vejamos: 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

Nesta síntese analítica, o nosso ponto de partida é o Neopop Festival, enquanto 

festival de música eletrónica, acolhido no concelho de Viana do Castelo, a partir daí 

destacamos uma análise geral que foca em três dimensões, nomeadamente a cena musical 

alternativa portuguesa, as identidades e ainda, os consumos. A laranja, encontram-se as 

dimensões que pretendemos enfatizar, para cada um desses eixos centrais, ora, para a 

temática das identidades pretendemos evidenciar a problemática do self e dos perfis 

sociais e, no caso dos consumos, aqueles que são de caráter cultural, musical e recreativo.  

No terceiro nível encontramos as técnicas que foram utilizadas para atingir cada um deles, 

logo, para a cena musical privilegiou-se uma análise documental que, além da recolha de 

Figura 1 - Síntese analítica 
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artigos e outros suportes teóricos, se cimentou numa abordagem aos conteúdos e 

discursos mediáticos, sendo que esta técnica possui uma ligação direta com o nosso objeto 

de estudo, no sentido em que se procurou perspetivar todos os discursos provenientes a 

partir de meios de comunicação social, desde 2012 até 2019, sobre o festival em questão.  

Como já foi referido, a aplicação de entrevistas, prendia-se essencialmente com 

uma obtenção e perceção das dinâmicas comportamentais, relacionadas com o self e com 

os diversos perfis sociais que, essencialmente, compõem o festival Neopop. Além disto, 

dado que não foram realizados registos de observação, adotamos um pendor etnográfico. 

Tiramos fotografias com o intuito de indicar os tipos de consumos que eram visíveis, 

como também outros aspetos que poderiam ser demonstrativos da cena musical 

eletrónica alternativa portuguesa.  

Todas estas dimensões e eixos de abordagem analítica se interligam e possuem 

relações de causa e efeito, permitindo que se estabeleça uma linha diretória entre o festival 

e os públicos que o frequentam e compõem. Em suma, a teoria assumiu a função de 

comando no nosso trabalho de investigação (Creswell, 2014). 

Posto isto, e mantendo em mente uma lógica hipotético-dedutiva (Bericat, 1998), 

realizamos uma pesquisa documental (1) alargada. Foi feita uma pesquisa em diversas 

áreas e recorremos a diversos autores, sendo que o principal objetivo era o de obter várias 

visões e definições sobre o conceito e noção de festival, sendo que daí advém outros 

conceitos como o de Subcultura (Hebdige, 1979; Huq, 2006; Guerra, 2010), Rave (Gilbert 

& Pearson, 2003; Guerra, 2015b), Cena (Peterson & Bennett, 2004; Skelton & Valentine, 

2005; Straw, 2006; Guerra, 2010, 2015b), entre outros. 

Esta pesquisa teórica também veio sustentar as técnicas que poderiam ser aplicadas, 

bem como as informações e dados que delas poderíamos obter. Neste sentido, devemos 

referir que teria sido pertinente a adoção de uma metodologia mista, dado que poderíamos 

ter aplicado inquéritos, sendo que os mesmos poderiam ter auxiliado na perceção dos 

impactos económicos, sociais e culturais em Viana do Castelo. Além disso, também 

poderia ter sido feito um maior investimento em termos etnográficos. Baseado nesta 

necessidade de recolha extensiva e aprofundada de eixos teóricos, também se revelou 

como algo importante, desde o início, a recolha e posterior compreensão dos discursos 
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mediáticos (2), pois além de pretendermos compreender os discursos sobre o festival 

como um todo, também procurávamos perceber se estes discursos em questão se referiam 

a outros eixos ou aspetos caracterizadores deste, permitindo um confronto com os nossos 

objetivos de pesquisa. A este nível sentimos algumas dificuldades, primeiro pela escassez 

de notícias em relação aos jornais físicos – dado que o objetivo inicial era recolher 

informação referente ao Jornal Público, desde 2012 até 2019 – tendo sido necessário 

adotar um método de recolha abrangente, passando por vários jornais, revistas e sites de 

âmbito informativo e relacionados com a música eletrónica e festivais de música. Então, 

no campo dos critérios estabelecidos para esta recolha, estabelecemos uma janela 

temporal (acima referida) e fizemos uma pesquisa por palavra chave - Neopop. 

Decidimos não realizar registos de observação, apesar de se tratar de uma 

metodologia qualitativa (Creswell, 2014) devido à questão temporal. O festival apenas 

possui a duração de três dias – havendo um dia a mais de abertura do festival, desde 2015 

– tornando difícil a realização de registos de observação direta, dado que a sua duração é 

curta e não se iria constituir uma base de informação suficiente para conseguir estabelecer 

considerações, então optámos por focarmo-nos na aplicação de Entrevistas e, como forma 

complementar de recolha de informação, procedemos à aplicação da Etnografia (3). No 

caso da etnografia, tentamos obter fotografias que demonstrassem a questão da fruição e 

dos consumos, procurando também transmitir a atmosfera que envolve o festival e aspetos 

interessantes que foram vistos durante o processo de recolha de informação.  

Por fim, resta a técnica primordial deste trabalho de investigação, isto é, a 

aplicação de entrevistas semiestruturadas20 (4) com o intuito de compreender também os 

sentimentos relacionados com a música eletrónica, por parte dos indivíduos que 

frequentavam o festival, obter alguns insights sobre os impactos deste festival em Viana 

do Castelo, perceber a importância deste género musical na vida dos entrevistados, entre 

outros aspetos. Procurou-se também estabelecer a comparação de perceções entre os 

frequentadores do festival – festivaleiros - e os habitantes de Viana do Castelo – outsiders 

- através da realização de entrevistas semiestruturadas nas imediações e pontos-chave 

interrelacionados com o festival – unidades de alojamento, postos de turismo, unidades 

 
20 Consultar guiões presentes no Anexo 5. 
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de restauração. Posteriormente procedemos à análise do conteúdo, em que destacamos 

excertos relevantes e estes são contrapostos com as notícias recolhidas e com os eixos 

teóricos que sustentam este trabalho empírico, para tal utilizamos programas como o 

Excel, dado que estes permitem tratar de forma metódica informações e testemunhos que 

apresentam um certo grau de profundidade e complexidade como, por exemplo, os 

relatórios de entrevistas pouco diretivas (Quivy & Campenhoudt, 2013:227), criamos 

bases de dados, e, aliado a isto e de forma a estabelecer uma ligação causal, utilizamos as 

mesmas categorias e subcategorias que foram criadas para a análise das notícias – tendo 

sido acrescentadas algumas mais especificas, à posteriori – com a intenção de comparar 

discursos, principalmente sobre questões que envolvam a dimensão histórica do festival, 

impactos do mesmo e questões organizativas e formais, resultantes de um processo de 

reinvenção e aperfeiçoamento deste contexto musical ‘festivaleiro’.  
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Capítulo 4. All for Techno21: Os discursos mediáticos 

Atendendo à adoção de uma abordagem de caráter qualitativo, tornou-se pertinente 

complementar as nossas considerações com os discursos mediáticos, isto é, procedemos 

a uma recolha de notícias - desde 2012 até 2019 - tendo sido recolhidas um total de 62 

notícias. Inicialmente, apenas iríamos incidir o nosso olhar nas notícias referentes ao 

jornal Público, porém, dado número parco de notícias presentes nessa fonte, decidimos 

alargar a nossa abordagem para outros jornais, revistas e sites online que contivessem 

informação sobre o festival Neopop, tais como o Sapo, Observador, Rimas & Batidas, 

Visão, Comunidade, Cultura e Arte, entre outros22.  

 

Tabela 1 - Número de notícias 

Ano de Edição Número de Notícias (valor absoluto) 

2012 3 

2013 1 

2014 1 

2015 6 

2016 8 

2017 17 

2018 16 

2019 10 

Total 62 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 
21 Inspirados, neste título, pelo mote da 13.ª edição do Neopop Festival. 

22 Devemos mencionar que estes jornais foram selecionados pela facilidade de pesquisa e acesso às 

informações, online. Além disso, todos eles possuem um vasto manancial em termos de notícias e conteúdos 

relacionados com a cultura, nos mais diversos níveis e vertentes artísticas.  
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De forma a iniciarmos a nossa abordagem referente aos discursos mediáticos, 

começamos por destacar a tabela síntese acima apresentada, ou seja, esta tabela foi criada 

com o intuito de dar a conhecer ao leitor o comportamento da produção escrita e mediática 

em torno do Neopop desde 2012, até ao ano presente.  

Deste modo, podemos desde logo enunciar uma presença acentuada de notícias nos 

anos de 2017 (17 notícias) e 2018 (16 notícias), mas também devemos destacar o ano de 

2019 (10 notícias), tendo em conta que apenas foram recolhidas notícias até ao mês de 

agosto desse mesmo ano. Em suma, aquilo que podemos constatar, através destes dados, 

é que o festival tem vindo a adquirir uma importância cada vez maior no âmbito do campo 

cultural português, isto é, como já mencionamos no primeiro capítulo deste trabalho de 

investigação, o festival surgiu em 2005 com a festa Vi Ana no Castelo 23, posteriormente 

de 2006 a 2009 o mesmo passou a denominar-se como Anti-pop e, só após esse marco é 

que este passa a ser denominado como Neopop. Assim, atendendo a esta breve 

contextualização histórica, conseguimos compreender o motivo de, até 2014, o festival 

não possuir uma presença acentuada nos meios de comunicação (5 notícias), por um lado, 

o mesmo foi sofrendo alterações profundas no seu núcleo, aspeto esse que fez com que 

este permanecesse underground, por outro, também há que ressalvar que se aumentou a 

quantidade de fontes a partir das quais se buscou noticias a partir do ano de 2015, sendo 

que nos anos anteriores a buscar foi realizada somente em edições impressas do jornal 

público. Ora, com as questões relacionadas com o (re)branding, o festival adquire uma 

nova identidade (Rodrigues, 2017) que, por sua vez, tem vindo a ser trabalhada e 

difundida pelo país assumindo-se o caráter atrativo e inovador, assim como a importância 

deste festival, não só no contexto geográfico em que decorre, como também na cena 

musical eletrónica em Portugal. Além destas condicionantes, o Neopop era tido como um 

festival destinado a um nicho, no sentido em que apenas se relacionava com um público 

específico, nomeadamente os amantes de música eletrónica alternativa e de dança, 

contudo, paulatinamente este passou a ser um festival cada vez mais difundido e 

conhecido nacional e internacionalmente, sendo referenciado como um dos melhores a 

nível europeu, desde o seu 10.º aniversário, em 2015.  

 
23 Consultar capítulo 1. 
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Tendo em vista uma compreensão mais alargada não só do festival, como também 

dos conteúdos retratados nas notícias que foram alvo de interesse da nossa parte – e 

mantendo em linha de conta os nossos objetivos de pesquisa e hipóteses teóricas – 

procedemos à criação de uma série de categorias e subcategorias de análise, extensivas e 

profundas, que serviram e sustentaram a nossa análise documental, e posteriormente, 

empírica. Então, nesta fase do nosso trabalho de investigação, iremos exercer um processo 

de vai e vem entre os dados recolhidos, ao nível da sua categorização, e entre excertos 

relevantes que atestem a importância e a consolidação deste festival na cena musical 

eletrónica alternativa portuguesa, criando uma lógica de continuum (Quivy & 

Campenhoudt, 2008).  

Com o intuito de facilitar a compreensão da nossa análise, iremos apresentar as nossas 

categorias de análise24, vejamos: 

 

1. Organização e gestão 

2. Programação e escolhas artísticas 

3. Cena musical eletrónica portuguesa 

4. Desenvolvimento económico e cultural 

5. Fruição cultural e públicos 

6. Festivalização da cultura contemporânea 

7. Políticas culturais 

 

Inicialmente, estabelecemos uma análise que se baseia no entendimento e 

compreensão dos comportamentos intrínsecos às nossas categorias de análise, ou seja, 

perceber como estas se distribuem ao longo dos anos de edição dos jornais recolhidos25, 

atentemos ao gráfico abaixo: 

 

 
24 No que concerne às subcategorias analíticas, dada a extensão que as mesmas possuem, convidamos o 

leitor a visualizar o Anexo 9, onde poderá encontrar as mesmas e perceber a relação entre macro e micro 

categorias.  

25 Há que referir que a presente categorização possui um pendor qualitativo e subjetivo. 
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Gráfico 1 - Categorias de análise, de acordo com o ano de edição do meio de difusão 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Antes de avançarmos com a análise do gráfico, devemos ressalvar os modos de 

preenchimento da base de dados criada, isto uma vez que esta abordagem possui um 

caráter subjetivo, e a cada uma das notícias podem ser correspondidas uma ou mais 

categorias e subcategorias analíticas, ora, se cada excerto assume relevância e comprova 

ou sustenta diferentes aspetos do nosso trabalho empírico e considerações obtidas, cada 

uma destas categorias – associadas a uma notícia só – possui uma ‘entrada’ singular e 

específica na nossa base de dados. De modo sumário, o leitor ao consultar o anexo 9 

referente às nossas categorias e correspondentes subcategorias de análise das notícias, vai 

constar que cada uma dessas categorias possui inúmeras subcategorias, o que se sucede é 
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que neste gráfico é feita uma contagem de todas essas ‘entradas’ singulares previamente 

mencionadas26.   

Posto isto, as categorias que surgem com maior frequência são as que se 

relacionam com a Organização e Gestão, havendo um total de 65 categorizações desde 

2012 até 2019, sendo de destacar os anos de 2018 e 2019. Neste sentido, são enfatizadas 

questões de logística ou até mesmo o preço das entradas:  

 

Ainda sem qualquer nome anunciado no cartaz, os primeiros passes para os três dias do 

evento já se encontram à venda nos locais habituais por €65,00. (“Neopop 2018 já tem 

datas e bilhetes à venda” in Expresso, Blitz, 12 de outubro de 2017) 

 

Imagem 4 - Última atuação do 3º e último dia do Festival Neopop 2018 

 

 Fonte: A Cabine. 

 

 
26 Ou seja, para uma categoria de análise pode existir, referente à mesma notícia, várias subcategorias 

associadas.  
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E ainda:  

 

Os passes normais para os quatro dias do festival estão à venda nos locais habituais e 

custam 80,00 euros. Há também um passe especial por 150,00 euros, que inclui o acesso 

à área VIP, oito senhas de bebida, um livro, uma t-shirt, um chapéu oficial e uma fita 

oficial […] (“Neopop Festival com cartaz encerrado: saiba aqui todos os pormenores” in 

Expresso, Blitz, 15 de julho de 2015).  

 

Imagem 5 - Anúncio de criação de mais um dia de festival na 10º edição, em 2015 

 

  Fonte: Sapo Muzika. 

 

 

Ainda, atendendo ao facto de ser um festival de referência no seio da música eletrónica 

em Portugal, em terceiro lugar, surge com maior relevância a categoria Cena musical 

eletrónica portuguesa, (47 categorizações) que, por sua vez, se relaciona com as 

afirmações previamente ditas em que destacamos e abordamos a importância histórica do 

festival, bem como as diversas mutações que este tem vindo a sofrer, sendo uma delas a 

inovação tecnológica que, também esta, vem suportar aquilo que mencionamos com a 

dimensão do (re)branding do festival (Tehari, 2015).  
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Imagem 6 - Palco principal do Neopop Festival (Neo Stage), no 1º dia de festival, onde se pode observar 

o impermeável de proteção providenciado por parte da organização aquando a obtenção de pulseira de 

entrada dadas condições climatéricas, a cobertura de proteção que anteriormente não existia e o mote 

da última edição de 2019 

 

Fonte: Rimas e Batidas. 

 

 

O NEOPOP, que volta a avançar sobre o Forte Santiago da Barra de 7 a 10 de Agosto, 

já foi ‘Anti-Pop’. Hoje, contudo, a sua diligência não é combater o mainstream; aquilo 

que realmente pretende fica mais evidente se recuperarmos o seu móbil do ano passado: 

o de dar o local onde fez ninho o epíteto da Cidade do Techno. O campo de batalha que 

podia ser é, na mais puberdade, um espaço seguro – ‘Keeping techno safe’ – ou ‘manter 

o techno seguro’, é o outro grande mote […] (“Guia ReB para o Neopop 2019” in Rimas 

e Batidas, 7 de agosto de 2019) 
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Gráfico 2 - Frequência das categorias de análise nos diferentes meios de difusão recolhidos 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Mantendo em mente a nossa abordagem baseada nas categorias de análise, e dado 

que se procedeu a uma recolha das notícias sobre o Neopop Festival em inúmeras fontes 

de informação, também consideramos pertinente compreender e patentear diferenças ou 

alterações na presença dessas mesmas categorias analíticas, de acordo com os ditos 

jornais/fontes de informação. Aquilo que podemos desde logo destacar é o jornal Público, 

pois novamente – e como já mencionamos anteriormente – é neste jornal que se destacam 

categorias como Organização e gestão (18 categorizações) e a Cena musical eletrónica 

(17 categorizações) e ainda a Programação e escolhas artísticas (21 categorizações), 

porém, o que se destaca neste nível é o elevado número de categorizações referentes à 

Festivalização da cultura em relação aos outros jornais. Seguidamente, com os valores 

mais altos, surge o Sapo (38 categorizações totais), sendo que aqui a temática da Cena 

musical eletrónica também surge com veemência e, destacamos desta vez, tal como no 
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jornal Público a presença de um elevado número de categorizações, inerentes à 

Programação e escolhas artísticas: 

 

Dois anos depois de ter apresentado o espectáculo 3D no Coliseu dos Recreios, em 

Lisboa, e na Casa da Música, no Porto, os alemães Kraftwerk regressam a Portugal. 

Desta vez vão andar por Viana do Castelo como um dos nomes fortes do cartaz do 

Neopop 2017, um festival de electrónica de excelência, que se realizará nos dias 3, 4 e 5 

de Agosto […] (“O cartaz Neopop dançou em cima de telas. E este foi o resultado” in 

Sapo, Shifter, 16 de Abril de 2017) 

 

Imagem 7 - Atuação dos Kraftwerk, dia 5 de agosto, no Neopop Festival 2017 

 

Fonte: Music Fest/ Pedro Gama. 

 

O Correio do Minho – órgão de imprensa regional - e o Expresso são os que 

apresentam o mesmo número de categorizações totais (14), sendo que um se destaca pela 

tónica no Desenvolvimento económico e cultural e o outro pela Organização e gestão, 

respetivamente. Como forma de terminar a nossa análise sobre as categorias criadas, resta 
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apenas enaltecer algumas considerações sobre a concentração dessas mesmas de acordo 

com as diferentes secções do jornal. Como seria expectável, a maioria destas foca-se e 

centraliza-se na secção referente à música (48 categorizações), contudo também existe 

uma importância assumida na secção inerente a Viana do Castelo, remetendo mais uma 

vez para a importância deste festival no seio do concelho e região em questão. Devemos 

ainda enfatizar a secção relativa aos Festivais e a secção Regional27 (16 e 15 

categorizações, respetivamente). Posto isto, também se torna pertinente, percecionar o 

comportamento das subcategorias de análise – referentes e relacionadas diretamente com 

as nossas categorias até agora explanadas – de acordo com os anos alvo de análise, 

vejamos então o gráfico abaixo apresentado: 

 

Gráfico 3 - Subcategorias de análise, de acordo com o ano de edição do meio de difusão 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 
27 Presente no meio de difusão regional, Rádio Alto Minho (2017, 2018). 
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Através deste gráfico, é possível percecionar desde logo, alguns aspetos muito 

relevantes tendo em conta os nossos objetivos e contextualização teórica que abordamos 

no início deste trabalho de investigação. Primeiramente, vemos patenteada a temática 

subcategorial relacionada com a Presença de nomes marcantes da história da música 

eletrónica, aspeto esse que contribui largamente para um entendimento de uma 

cimentação deste festival no seio da cena musical underground e eletrónica alternativa 

portuguesa, ajudando também uma melhor perceção sobre a importância deste tipo de 

festivais, no campo cultural e artístico nacional (Milhano, 2015).  

Já que Fouccroulle (2009) menciona a proliferação de diferentes tipos de festivais, 

desde o início do século XXI, nesta ótica podemos incidir numa abordagem que se baseia 

no Lugar de destaque da cena eletrónica portuguesa e, consequentemente, na questão 

dos Públicos internacionais (Guerra, 2016b). Ainda uma outra subcategoria relevante, é 

a que se refere às Marcas, publicidade e branding – voltando ao nosso ponto de partida 

em que falávamos de uma reestruturação do festival, como meio de incentivo à sua 

cimentação na cena musical e geográfica portuguesa e também internacional – 

estabelecemos a ponte com o que fora já dito, auxiliando-nos de conceitos e autores como 

Paula Guerra (2016b) e Joanna Cummings (2007a), entrando aqui um elemento estético 

como referência, em que se criam tribos e subculturas, não apenas por ser um género 

musical específico a um grupo social ou tipo de público distinto, mas sim porque se cria 

uma identidade cultural e ‘festivaleira’ e, por conseguinte, múltiplos perfis sociais.  

Então, tal como Skelton e Valentine (2005) referiam, esta questão da subcultura 

pode ser encarada como uma dimensão particular, associada às raves e a festivais de 

música eletrónica alternativa, tal como acontece no caso do Neopop, em que se misturam 

e surgem múltiplas e diversas cenas, musicais e não só, que se demarcam pela sua 

heterogeneidade e que se associam a outras artes, tais como a pintura ou outros tipos de 

performances corporais e artísticas.  
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A programação do palco principal do Neopop Festival 2016 – o Neo Stage – esteve 

entregue à Red Bull Music Academy, instituição global com justas responsabilidades na 

propagação da música electrónica que reuniu no forte de Santiago da Barra em Viana 

do Castelo um verdadeiro e diversificado “A-Team” de produtores que garantiram um 

vislumbre de futuro numa noite quente, com temperatura perfeita para que todos se 

pudessem concentrar no que realmente importava – a música, debitada a partir de um 

palco equipado com um incrível sistema de som, capaz de fazer justiça ás diferentes 

nuances electrónicas apresentadas, e com um igualmente espantoso enquadramento 

visual, entre neons e ecrã gigante sempre disposto a traduzir em cor aquilo que a música 

sugeria. (“Noite Red Bull Music Academy no Neopop: celebrar o futuro”, in Rimas & 

Batidas, 9 de agosto de 2016)  

 

Imagem 8 – Noite Red Bull Music Academy no Neopop 2016 

 

  Fonte: Facebook Neopop Festival. 
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Imagina telas grandes cheias de tinta e artistas a dançar em cima, misturando cores e 

criando texturas. Foi precisamente isso que deu origem ao The Art Of Techno, uma 

exposição temporária para celebrar o Neopop e o techno, género dançável em foco no 

festival. [...] 10 telas foram pintadas pelos movimentos de dança ao som de 10 artistas 

que fazem parte do cartaz do Neopop [...]. Na parede, pudemos contemplar o que 

normalmente exprimimos no chão, lembrando o quão único é cada um de nós na pista de 

dança. (“O cartaz do Neopop dançou em cima de telas. E este foi o resultado”, In Sapo, 

Shifter, 16 de abril de 2017) 

 

Imagem 9 - Exposição "Neopop - The Art of Techno" 

 

 Fonte: Câmara Municipal de Viana do Castelo. 

 

De notar, também, que o NEOPOP Festival registou, ainda, um impacto de cerca de 3,5 

milhões de euros na economia local, valor verificado num estudo da Ernst & Young 

durante os dias do evento, em Viana do Castelo. (“13ª edição do NEOPOP regressa a 

Viana do Castelo de 9 a 11 de Agosto”, in Comunidade, Cultura & Arte, 12 de outubro 

de 2017) 
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Em 2017, o NEOPOP recebeu cerca de 30 mil pessoas oriundas de 52 países e fez a 

possível súmula da arte de fazer música de dança sob o mote ‘The Art of Techno’. (“13ª 

edição do NEOPOP regressa a Viana do Castelo de 9 a 11 de Agosto”, in Comunidade, 

Cultura & Arte, 12 de outubro de 2017) 

Imagens 10 - Entrada Neopop Festival 2016 

 

Fonte: Ricardo Jorge (Glass Journal). 

 

  Fonte: Site Red Bull. 
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Este seguinte gráfico28 surge no seguimento daquilo que foi apresentado referente 

ao comportamento das categorias de acordo com a secção do jornal recolhido. Este 

mesmo é apresentado com o intuito de demonstrar e atestar a explicação dada no início 

deste capítulo sobre a importância de encarar cada categoria como um elemento isolado, 

então, voltamos a mencionar que a secção que se destaca é a Música, seguida da secção 

sobre Viana do Castelo e a secção referente a Festival. Dado que a cada categoria 

corresponde uma subcategoria, neste âmbito mencionamos, para a secção Música, a 

subcategoria Presença de nomes marcantes na história da música eletrónica portuguesa, 

o Lugar de destaque da cena eletrónica portuguesa e por fim, Momento crucial para a 

afirmação da cena eletrónica portuguesa.  

Gráfico 4 - Cruzamento das subcategorias de análise com a secção de meios de difusão selecionados 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 
28 Dadas as dimensões do gráfico, convidamos o leitor a consultar o gráfico com a respetiva legenda no 

Anexo 11. 
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Na secção de Viana do Castelo29, aquilo que podemos destacar é o enfoque nas 

subcategorias que se relacionam com aspetos económicos do festival, que impactam a 

cidade em si, tais como os alojamentos e a potencialização ao nível do turismo e 

crescimento económico do concelho e, além disso, todas as subcategorias que se 

relacionam direta ou indiretamente com os impactos e o papel da Cena musical eletrónica 

portuguesa, que surgem destacados, conferindo uma espécie de identidade musical 

própria que se encontra intrínseca ao concelho de Viana do Castelo, isto é, contando com 

todas as evoluções que este festival tem sofrido, podendo até ser possível enaltecer 

algumas considerações no sentido em que este festival pode ser encarado como um dos 

fatores identitários de Viana do Castelo.  

Nesse caso, e trazendo novamente à tona os conceitos de Purdue et al (1997), os 

festivais, aplicados ao contexto geográfico de Viana do Castelo, passam a ser uma espécie 

de estrutura emancipatória, produzindo e conduzindo a uma fragmentação identitária e 

cultural, surgindo então como uma resposta à globalização cultural crescente.  

 

 

 

  

 
29 Viana do Castelo é uma cidade com aproximadamente 40 mil habitantes, sendo que enquanto município 

ascende aos 92 mil habitantes. (Disponível em: http://www.cm-viana-castelo.pt/pt/dados-em-numeros) 

http://www.cm-viana-castelo.pt/pt/dados-em-numeros
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Capítulo 5. Make it or Break it: dos discursos mediáticos às 

vozes ativas 

 

Tal como na análise efetuada ao conteúdo referente aos discursos mediáticos, também 

para a análise referente ao conteúdo das entrevistas foi adotada uma abordagem de teor 

qualitativo. Com o propósito de obter dados empíricos para a presente investigação foram 

realizadas três incursões, intervaladas ao longo de dois anos, em três áreas distintas, 

porém intra e inter-relacionadas entre si, sendo elas o recinto do Neopop Festival – ao 

longo das edições de 2018 e 2019; a cidade de Viana do Castelo, que acolhe o festival em 

estudo; e também, num âmbito exploratório, foi realizada uma visita a Berlim em maio 

de 2019, dada a curiosidade pessoal em observar a cidade que é postumamente 

reconhecida pela forte presença da cena musical eletrónica alternativa.  

 

Tabela 2 - Número de entrevistas realizadas 

Número de Entrevistas Realizadas 

Participantes no festival (Festivaleiros) 6 Entrevistas 

Não-participantes no festival (Outsiders) 9 Entrevistas 

Total: 15 Entrevistas 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Nestas três áreas, foram então realizadas um total de 15 entrevistas 

semiestruturadas, onde se optou por criar dois clusters de entrevistados – os participantes 

e os não-participantes no festival Neopop  – denominando-se doravante os mesmos 

através dos conceitos festivaleiros e outsiders (Becker, 1991; Elias, 1994) 

respetivamente, dado que uma das hipóteses de investigação que se pretende validar, 

prende-se com o estigma que poderá existir por parte das populações circundantes – 

outsiders - relativamente aos públicos de festivais estritamente dedicados à música 

eletrónica - festivaleiros. Esta é uma amostra de teor não probabilístico e de caráter 

intencional - dada a necessidade de encontrar pessoas que pudessem fornecer dados 
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relevantes para a investigação num curto espaço de tempo - tendo todo o trabalho sido 

desenvolvido seguindo os objetivos da investigação30.  

A amostra relativa à população composta pelos outsiders é mais larga em relação 

àquela que concerne ao público do festival em estudo – festivaleiros. Explicita-se que se 

optou por realizar mais entrevistas aos outsiders, dado que um dos objetivos primordiais 

de pesquisa assenta precisamente na perceção que os mesmos possuem relativamente ao 

festival, assim como a auscultação relativamente aos impactos e relevância que o evento 

possui para os habitantes e cidade de Viana do Castelo. 

 No que concerne à população outsider, foram realizadas um total de nove 

entrevistas. Em 2018, na 13ª edição do Neopop Festival, foram realizadas quatro 

entrevistas a esta população, de caráter exploratório, mediante a utilização de um guião 

de entrevista31, em que uma das secções era direcionada aos habitantes de Viana do 

Castelo. Nesta fase, os entrevistados foram selecionados mediante uma escolha 

deliberada de espaços de comércio inseridos na área de influência do nosso objeto de 

estudo. Todas as entrevistas referentes a 2018 foram realizadas no dia 10 de agosto desse 

mesmo ano - penúltimo dia de festival.  Paralelamente, em ocasião de uma incursão com 

o intuito de conhecer a cena musical eletrónica existente em Berlim, foi aí também 

realizada uma entrevista, esta de teor exploratório, com a principal intenção de testar 

perguntas32 para o guião relativo aos outsiders, mais tarde aplicado na recolha de dados 

empíricos na edição de 2019 do Neopop Festival. Ora, dada a pretensão de dar um maior 

aprofundamento à nossa investigação empírica, aquando a edição de 2019 do festival, 

foram realizadas mais quatro entrevistas a habitantes de Viana do Castelo, desta feita com 

um guião de entrevista reformulado33, optando-se também desta feita por alargar o espetro 

de estabelecimentos e postos locais a visitar, de modo a recolher opiniões e informações 

mais diversificadas.   

 

 
30 Consultar subcapítulo 1.1. 

31 Consultar guião presente no Anexo 3. 

32 Consultar guião presente no Anexo 4. 

33 Consultar guião presente no Anexo 5.  
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No que concerne aos festivaleiros, ou seja, o público do Neopop Festival, foram 

realizadas 6 entrevistas no total. Duas delas no ano de 2018, inseridas num âmbito 

explorativo, e nesta edição de 2019, foram realizadas mais quatro com um guião também 

este reformulado34 , com o intuito de tornar a amostra relativa a esta população mais 

aprofundada e consolidada para a análise final. Resta salientar que em 2019, todas as 

entrevistas foram realizadas entre os dias 8 a 11 de agosto. 

 

5.1. Dados sociodemográficos dos festivaleiros e dos outsiders 

 

Gráfico 5 - Género dos entrevistados 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 
34 Consultar guião presente no Anexo 12. 

7
8

Género

Feminino Masculino



 

78 

 Relativamente ao género dos entrevistados, tentou conseguir-se a maior paridade 

possível, tendo sido então entrevistadas oito pessoas de género masculino e sete pessoas 

de género feminino, no total.  

No que concerne à população dos festivaleiros, aquando a realização de 

entrevistas exploratórias, em 2018 - na 13ª edição do Neopop Festival - foram 

entrevistadas duas pessoas presentes na área de campismo, sitio onde se encontravam 

muitos dos festivaleiros a essa hora da tarde – 17h00 - uma jovem de 22 anos, de 

nacionalidade brasileira, natural de Curitiba e um jovem de 31 anos, de nacionalidade 

francesa, natural de Marselha, entrevistado de seguida. Relativamente aos outsiders, 

foram entrevistadas quatro pessoas, três de género feminino e uma de género masculino, 

com idades compreendidas entre os 21 e os 45 anos. Em 2019, dada a menor 

predominância de pessoas do género feminino no interior do recinto do festival35 e a 

consequente dificuldade de acesso a esta população para a realização das entrevistas, onde 

se salientam as recusas por meio do argumento de indisponibilidade de dispêndio de 

tempo para a dádiva de respostas, foi realizada apenas uma entrevista a uma pessoa de 

género feminino, uma jovem de 21 anos, de nacionalidade portuguesa, natural da cidade 

Porto. No que concerne ao universo masculino, foram realizadas três entrevistas, a três 

jovens com idades compreendidas entre os 23 e os 25 anos, todos de nacionalidade 

portuguesa, embora, contudo, se deva referir que ao longo da incursão pelo recinto do 

festival, observou-se uma grande heterogeneidade no que se refere a idades do público 

presente no Neopop e, segundo a notícia online presente no meio de difusão regional 

Radio Alto Minho36 (2017), a idade de 43% dos festivaleiros, na 12ª edição do Neopop 

Festival em 2017, oscilava entre os 26 e 35 anos de idade.  

Relativamente aos outsiders, foram entrevistadas cinco pessoas, três de género 

masculino e duas e género feminino, sendo que foi entrevistado um homem de 47 anos, 

diretor de uma unidade hoteleira no centro de Viana do Castelo, um jovem de 24 anos 

rececionista de uma outra unidade hoteleira do centro da cidade e um outro jovem também 

 
35 Consultar registo fotográfico, representativo da predominância de géneros no Neopop Festival, presente 

neste mesmo capítulo. 

36 Disponível em: https://radioaltominho.pt/noticias/tres-dias-de-neopop-deixaram-35-me-em-viana-do-

castelo/ . 

https://radioaltominho.pt/noticias/tres-dias-de-neopop-deixaram-35-me-em-viana-do-castelo/
https://radioaltominho.pt/noticias/tres-dias-de-neopop-deixaram-35-me-em-viana-do-castelo/
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com 24 anos, a trabalhar no atendimento ao público numa grande superfície comercial 

inserida no centro da cidade. No universo feminino, foi entrevistada uma jovem de 21 

anos, funcionária municipal no Posto de Turismo de Viana do Castelo, e aquando a 

incursão a Berlim foi também entrevistada uma jovem de 21 anos, que após o tratamento 

da transcrição, foi igualmente incluída na base de dados de modo a aproveitar excertos 

relevantes no que concerne à sua relação com as categorias de análise, criadas após leitura 

integral das entrevistas. 

 

Gráfico 6 - Grupos etários referente aos entrevistados 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tendo em consideração o gráfico acima, que representa os grupos etários 

referentes ao total de pessoas entrevistadas, podemos observar que foi possível agregar 

informações a partir de um espetro de faixas etárias relativamente alargado – desde os 21 

até aos 45 anos de idade. Na nossa amostra, observa-se em geral uma maior prevalência 

de pessoas com a idade de 22 anos (4), seguindo-se pessoas com 21 e 24 anos, tendo sido 
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entrevistadas três pessoas referentes a cada um desses grupos etários. Isto muito devido 

ao facto fortuito de termos conseguido apurar uma maior abertura por parte dos grupos 

etários mais jovens para falar acerca de algo relativo ao Neopop, em comparação a faixas 

etárias mais avançadas que, por mais do que uma vez, indicaram a falta de tempo para a 

realização da entrevista.  

Ora, afunilando para a população referente aos festivaleiros, tal como já 

supramencionado, obteve-se informação a partir de seis pessoas, com idades 

compreendidas entre os 21 e os 31 anos.  Nos outsiders, sendo esta uma amostra mais 

larga (9), também se optou por alargar o espetro relativo aos grupos etários, sendo ai que 

se insere tanto um indivíduo de 37 anos – diretor de um alojamento hoteleiro da cidade 

Viana do Castelo, como também uma mulher de 45 anos – chefe de cozinha de um 

restaurante da cidade de Viana do Castelo. 

 

Gráfico 7 - Naturalidade dos entrevistados 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Foi feita uma análise à naturalidade dos entrevistados por forma a entender-se 

tanto a proveniência dos festivaleiros que compõe a amostra, como também conhecer o 

tecido social laboral a operar em Viana do Castelo – outsiders. No que concerne à 

naturalidade dos mesmos, ao observarmos o gráfico acima, constata-se que cinco das 15 

pessoas entrevistadas são naturais de Viana do Castelo, sem grande surpresa, estas são 

cinco das nove pessoas que compõem a amostra relativa à população referente aos 

outsiders. Importa salientar que nesta mesma população (total nove pessoas), oito pessoas 

foram entrevistadas na cidade de Viana do Castelo – excetuando-se apenas o caso da 

entrevista realizada em Berlim - com isto, pretende-se esclarecer que, embora três dos 

outsiders entrevistados não sejam naturais de Viana do Castelo – sendo duas das pessoas 

imigrantes provenientes de Ucrânia e França e uma jovem portuguesa de Bragança - à 

imagem dos cinco entrevistados que são naturais da cidade, estes igualmente residem em 

Viana do Castelo: 

 

[Sou] ucraniano, [vivo em Viana do Castelo] desde que me lembro, desde os meus 8 anos. 

11 de agosto de 2019. Outsider. 24 anos. Vendedor numa grande superfície comercial.37 

 

Sou de Bragança, mas estou a viver em Viana do Castelo há cerca de 1 ano.  

10 de agosto de 2018. Outsider. 22 anos. Estudante.  

 

[Sou natural de] Paris, França. [Vivo em Viana do Castelo há] mais ou menos 20 anos. 

10 de agosto de 2018. Outsider. 45 anos. Chefe de cozinha.  

 

 Tendo em conta estes excertos constata-se que, Viana do Castelo, pode ser 

percecionada enquanto uma cidade atrativa, levando a que pessoas de outras cidades e 

países se fixem e acabem por se tornar habitantes a longo termo.  

 
37 Relativamente à etiquetagem que é feita aos excertos, a mesma pretende clarificar o dia, o mês e o ano 

em que a entrevista foi realizada, assim como o cluster ao qual pertence o entrevistado e a sua idade. Na 

população referente aos outsiders, todos eles foram entrevistados enquanto habitantes de Viana do Castelo, 

pelo que se optou por relevar a profissão dos mesmos em detrimento da naturalidade.  

No que se refere aos festivaleiros, optou-se por destacar o lugar de residência ao invés da profissão, dada a 

maior significância tendo em conta os objetivos da investigação e a diversidade existente. Sendo, todavia, 

realizada a análise relativa à ocupação dos mesmos, presente neste mesmo capítulo. 
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No que se refere à população referente aos festivaleiros (6), foram entrevistadas 

duas pessoas provenientes de outros países, já anteriormente mencionados, a jovem de 22 

anos, de nacionalidade brasileira, residente em Curitiba e um jovem de 31 anos, de 

nacionalidade francesa, residente em Marselha. Os restantes quatro entrevistados são de 

nacionalidade portuguesa, provenientes de cidades do Norte e Centro de Portugal. 

Embora, todavia, importe salientar a presença de públicos do Sul do país, tal como é 

referenciado no seguinte excerto, por parte de uma funcionária municipal, a exercer 

funções no Posto de Turismo de Viana do Castelo: 

 

Ainda ontem apareceu aqui um homem que veio pedir um táxi para Lisboa [...]. 

11 de agosto de 2019. Outsider. 21 anos. Funcionária municipal. 

 

Também, ao longo da nossa incursão pelo recinto do festival Neopop, foi possível 

estabelecer contactos informais, socializar e conhecer grupos de festivaleiros 

provenientes de regiões a sul do rio Tejo: 

 

Imagem 11 - Sociabilidades entre festivaleiros nacionais, provenientes de diferentes zonas de Portugal 

 

Fonte: Carlos Santos. 
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De seguida, outra dimensão sociodemográfica a ser alvo de análise consiste na 

ocupação, ou por outras palavras, as profissões desempenhadas por parte dos 

entrevistados. Isto assume-se relevante no seio da nossa investigação uma vez que 

pretendemos analisar os públicos presente no festival Neopop – tal como temos vindo a 

fazer até agora – dando um enquadramento e uma compreensão dos perfis 

sociodemográficos da nossa amostra.  

 

Gráfico 8 - Ocupação dos entrevistados 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Uma vez mais há que salientar que se tentou entrevistar pessoas provenientes de 

ramos profissionais o mais diversificados possível, isto dentro daquilo que são âmbitos 

profissionais relacionados ao nosso objeto de estudo, o Neopop Festival.  

Dos 15 entrevistados, salienta-se a predominância de cinco estudantes e quatro 

pessoas empregadas no ramo da hotelaria38. Isto pode-se explicar devido às idades dos 

entrevistados – faixa etária mais jovem mais predominante – e também o facto do ramo 

 
38 Isto aconteceu dada a busca intencional efetuada para ir ao encontro destas pessoas, de modo a 

compreender o festival em si e as suas interações com o tecido social de Viana do Castelo.  

4

1

1
1

5

1

2

Ocupação dos entrevistados

Hotelaria

Restauração

Serviços Municipais

Atendimento ao público

Estudantes

Trabalhador sazonal

Engenharias



 

84 

da hotelaria se encontrar bastante conectado ao Neopop Festival (Carrilho, 2015) 39, isto 

mediante o alojamento que proporciona a alguns dos festivaleiros, sendo atualmente uma 

área que em Portugal aglomera uma grande fatia de emprego no que concerne à faixa 

etária mais jovem, dada a importância económica que hoje em dia possui o setor turístico 

não só em Viana no Castelo, mas em grande parte do território nacional.  

Sendo esta uma amostra intencional não probabilística, na população referente aos 

outsiders (9) procurou-se conseguir informação junto de pessoas que pudessem contribuir 

com opiniões úteis para o desenvolvimento do presente estudo, daí além de um jovem 

rececionista e um diretor hoteleiro, considerou-se pertinente também entrevistar uma 

jovem funcionária municipal, a desempenhar funções no atendimento ao público, no 

Posto de Turismo de Viana do Castelo. Foram também entrevistadas duas mulheres 

empregadas na área da restauração e um jovem trabalhador numa loja inserida uma grande 

superfície comercial. Além destes, também dois estudantes que se encontravam a 

participar em stands com venda de artesanato na rua que liga ao recinto do Neopop 

Festival. No que concerne aos festivaleiros, podemos dizer que a amostra recolhida 

aglomera um pouco de tudo, não existindo traços de homogeneidade nos ramos 

profissionais dos públicos presentes no Neopop. Foram entrevistados dois engenheiros – 

áreas de mecânica e informática – um trabalhador sazonal40 de origem francesa, um chefe 

de receção numa unidade hoteleira localizada no centro do país e duas estudantes nas 

áreas de bioengenharia e psicologia.  

Tendo em mira os objetivos de pesquisa e de maneira a obter um entendimento 

mais alargado dos mesmos, assim como feito para a análise do conteúdo mediático, 

também neste caso foram utilizadas categorias marco de análise extensiva e profunda de 

modo a sistematizar e sustentar a análise do conteúdo presente nas entrevistas, presentes 

no gráfico 9, no seguinte subcapítulo. 

 

 
39 ‘Hoje em dia sentimos que a população local nos recebe de braços abertos. Até porque, durante os dias 

do festival, a hotelaria e a restauração ficam lotadas. O bem maior prevalece’, palavras de Gustavo Pereira, 

organizador do festival Neopop. (Disponível em: https://ionline.sapo.pt/artigo/406305/neopop-uma-

decada-a-dar-m-sica-a-viana-do-castelo?seccao=Mais) 

40 O entrevistado referiu apenas que trabalhava em contextos agrícolas durante seis meses do ano, estando 

os restantes de férias, participando em festivais e viajando. 

https://ionline.sapo.pt/artigo/406305/neopop-uma-decada-a-dar-m-sica-a-viana-do-castelo?seccao=Mais
https://ionline.sapo.pt/artigo/406305/neopop-uma-decada-a-dar-m-sica-a-viana-do-castelo?seccao=Mais
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5.2. Por dentro da cena musical eletrónica, por dentro do Neopop Festival 

Gráfico 9 - Delineamento categorial geral 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Assim como na anterior análise dos discursos mediáticos, também nesta fase do trabalho 

de investigação será utilizado o processo de vai e vem entre os dados recolhidos ao nível 

de categorização, incluindo-se excertos relevantes que atestem a importância do festival 

no âmago da cena musical eletrónica portuguesa e seus contributos para a dinamização 

e desenvolvimento da região e cidade onde o mesmo se insere, através de uma lógica de 

continuum (Quivy & Campehoudt, 2008).  

Dado que foram acrescentadas tanto categorias como também subcategorias de 

análise41, importa salientar que além das sete categorias utilizadas na análise das notícias 

relativas ao festival, para uma melhor e mais completa análise das entrevistas, foram 

adicionadas mais duas dimensões importantes – acabando por ser estas as duas que se 

destacam na generalidade por obter um maior número de categorizações – sendo elas: 

 
41 As subcategorias analíticas podem ser consultadas mediante acesso ao Anexo 10. 
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Convivialidades, Gostos e Consumos (100) e Neopop Festival (31). Devemos ressalvar 

também aqui os modos de preenchimento da base de dados criada em Excel. Dado o teor 

subjetivo inerente a uma pesquisa qualitativa, a cada uma das entrevistas pode 

corresponder uma ou mais categorias e subcategorias de análise, ou seja, para cada 

excerto relevante extraído a partir das transcrições, adequou-se as categorias e 

subsequentes subcategorias que permitissem comprovar e sustentar os diferentes aspetos 

provenientes das considerações obtidas por meio dos entrevistados nesta fase empírica. 

Com isto, cada uma das categorias que foram associadas, a cada excerto extraído, de cada 

uma das entrevistas, possuem uma entrada singular e específica na base de dados, fazendo 

aumentar a quantidade de categorizações consoante o conteúdo relevante para análise 

presente em cada entrevista. 

Partimos agora para a categoria macrossociológica Cena musical eletrónica 

portuguesa, 

Gráfico 10 - Cena musical eletrónica portuguesa 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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 Aqui a subcategoria que mais se destacou foi a que concerne aos Primeiros 

contactos com a cena eletrónica (4 categorizações), sendo que, segundo os excertos 

obtidos, é primordialmente através dos amigos que surge o gosto pela cena em questão, 

verificando a teoria relativa às trajetórias musicais de Sara Cohen42 (In Guerra, 2016b): 

  

Quando comecei a sair à noite, não gostava muito da música que dava... e também pelas 

pessoas que lá iam, então comecei a gostar mais de techno, e comecei a sair mais. [...] O 

meu primeiro contacto com a música eletrónica foi através de um amigo que fazia uns 

set’s de minimal e techno quando eramos miúdos, daí comecei a explorar outros 

subgéneros da música eletrónica... cheguei a ouvir trance, depois também houve uma 

altura que se ouvia muito dubstep, depois houve uma altura que comecei a explorar mais, 

e entrei no minimal e no techno. 

11 de agosto de 2019. Festivaleiro. 23 anos. Leiria.  

 

Através da introdução de um amigo, um amigo que me apresentou, basicamente 

mostrou... começou a mostrar a cena, opá, e eu... eu acho que, a EDM, não é… é um 

bocado um gosto adquirido. O pessoal no início estranha e depois entranha, e começa a 

gostar... até que aquela cena começa a fazer parte da vida das pessoas. 

 10 de agosto de 2019. Festivaleiro. 24 anos. Aveiro. 

 

 Por fim, dada a relevância da subcategoria em questão, tendo em conta os 

objetivos da investigação, torna-se importante também abordar o destaque do Neopop na 

cena eletrónica internacional:  

  

Está a crescer e cada vez melhor em todos os aspetos. Nós nunca pensaríamos que os 

Dj’s de Techno mundialmente mais conhecidos de sempre viriam a Viana do Castelo 

tocar! Viana, que quase que nem se vê no mapa, consegue atrair esses Dj’s a virem cá 

tocar com o Neopop. Isso é fantástico! 

10 de agosto de 2018. Outsider. 45 anos. Chefe de cozinha. 

 

 

 
42 Consultar capítulo 2.4.2, dedicado ao referido conceito. 
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Algo que se relaciona com os vínculos mantidos entre figuras influentes da cena 

internacional e a organização do Neopop Festival: 

 

Vários DJ e produtores já estiveram mais do que uma vez em Viana do Castelo, como é 

o caso de Richie Hawtin e John Digweed, dois repetentes desta edição. Isso acaba por 

ser mais um ponto a favor do festival, uma prova de que foi criada uma relação com 

figuras influentes da cena internacional. “Os artistas fazem pressão para voltar cá”, 

assume Gustavo Pereira, DJ (da dupla Freshkitos) e um dos organizadores do festival, a 

par de Raul Duro e Paulo Amaral. “Não repetimos nomes só por vontade própria. Há 

uma relação e eles pedem-nos para regressar. E o público também acaba por pedi-lo.” 

(“A brava dança do Neopop”, In P3, Público, 1 de agosto de 2016) 

 

No que toca à categoria Neopop Festival - a segunda com mais categorizações 

obtidas ao longo do tratamento feito às entrevistas realizadas - procurou-se obter opiniões 

relativas ao festival, assim como sentimentos e emoções associados ao mesmo: 

 

Gráfico 11 - Neopop Festival 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tanto outsiders como festivaleiros, acabam por relatar uma opinião positiva, ou 

pelos menos consideram que o festival traz mais benefícios que prejuízos, isto 

considerando o seu impacto total. Concretamente, no que se refere aos outsiders, 

salientam-se os benefícios económicos, sociais e culturais provenientes da realização do 

festival na cidade de Viana do Castelo: 

 

É assim, eu não tenho assim uma opinião muito formada porque não conheço. É do que 

ouço e do que vejo. É para todo o tipo de pessoas, é bom, é mais um estilo de música e 

mais uma oferta que se produz para a cidade, e são três dias intensos, em que vemos que 

as pequenas lojas locais, os cafés e mesmo os hotéis, taxistas também, envolve toda a 

conjuntura e isso é bom, portanto, como esses que venham outros!  

11 de agosto de 2019. Outsider. 37 anos. Diretor de unidade hoteleira.  

 

Eu acho que, primeiro, foi muito bom porque puxa imensa gente para a cidade, e isso é 

muito bom. E por acaso, eu gosto muito da altura do Neopop. Eu estou sempre a 

trabalhar, mas aparecem sempre grupos muito porreiros para servir, e é giro servir gente 

da nossa idade. É sempre mais fácil, é mais descontraído. [...] É sempre um estilo musical 

que estão a apresentar. Não é o meu estilo de música, mas para quem gosta é sempre 

DJ’s novos que eles estão a apresentar, e isso é bom. 

10 de agosto de 2018. Outsider. 22 anos. Empregada de restauração. 

 

O Neopop é porreiro, porque em Viana do Castelo nós estamos em crescimento, e 

portanto, também acaba por atrair pessoas para a cidade. E isso é importante para o 

crescimento da cidade, sem dúvida alguma. [...] A organização, tem sempre vindo a ser 

melhor. 

 10 de agosto de 2018. Outsider. 22 anos. Estudante. 

 

Opá, é pena não ser mais dias. Muito sinceramente é pena. 

 11 de agosto de 2019. Outsider. 24 anos. Rececionista. 
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Contudo, existindo um extensivo aglomerado populacional e dado o teor festivo 

do evento, verificam-se também invariavelmente alguns constrangimentos, sendo que, 

estes parecem não possuir uma gravidade tal que leve à supressão dos benefícios 

anteriormente relatados: 

 

Sinceramente, acho uma coisa porreira para o pessoal mais novo que gosta de lá ir. Só 

que, lá está, às vezes uma pessoa chega a casa às onze e tal da noite e ainda está a ouvir 

lá barulheira, lá do fundo, mas... isso aí... para mim é suportável, agora para outras 

pessoas não sei. 

11 de agosto de 2019. Outsider. 24 anos. Vendedor em loja de grande superfície.  

 

No ano passado grafitaram a parede toda e roubaram-nos um carrinho, portanto a nossa 

opinião sobre o Neopop não é a melhor [risos]. [...] É assim, nós fizemos alugueres a 

pessoas do festival, porque víamos que tinham as pulseiras e não sei que, mas deixam 

isto tudo um caos! É só garrafas, e latas e copos... [...] Mas isso acontece não acho que 

seja por ser o Neopop, fosse o festival que fosse, fosse jazz... não é por ser o Neopop que 

isto fica pior. 

11 de agosto de 2019. Outsider. 21 anos. Funcionária municipal. 

 

 Relativamente aos Sentimentos e emoções associadas ao Neopop, e no fundo, 

também a outros festivais de música - dado ter-se considerado pertinente incluir os 

sentimentos e emoções sentidas por outsiders, que embora nunca tenham frequentado o 

Neopop, já estiveram presentes noutros festivais de música – as que são mais referidas 

são a alegria, liberdade e adrenalina que sentem ao participarem em eventos do âmbito. 

São também invocados por parte dos entrevistados sentimentos e emoções congêneres 

tais como felicidade, amizade, convivência, partilha, carinho, ansiedade, concretização, 

êxtase, relaxamento e euforia:  

  

Liberdade. Um bocado mais de carinho talvez, pelas pessoas, até pelas coisas... 

10 de agosto de 2019. Festivaleiro. 23 anos. Leiria.  
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É uma liberdade... Ah! E fui a Paredes de Coura! E a Vilar de Mouros! Vi o meu marido 

preso a uma árvore e ainda nem o conhecia! Está a ver! 

10 de agosto de 2018. Outsider. 45 anos. Chefe de cozinha.  

 

Primeiro, sinto-me ansioso sempre, antes de ir para os festivais. Sinto também às vezes 

um bocado de medo, talvez... está um bocado ligado à ansiedade, aquele receio..., mas 

depois também sinto um bocado de adrenalina, de êxtase e concretização. 

10 de agosto de 2019. Festivaleiro. 23 anos. Leiria.  

 

Relaxamento, mas ao mesmo tempo, tipo... euforia, adrenalina, tipo... é uma mistura, 

assim um bocado de tudo. 

11 de agosto de 2019. Outsider. 24 anos. Rececionista. 

 

Alegria, juventude, amizades... 

11 de agosto de 2019. Outsider. 37 anos. Diretor de unidade hoteleira.  

 

Alegria! 

 9 de agosto de 2019. Festivaleira. 21 anos. Estudante.  

 

Acerca da próxima categoria macrossociológica, Programação e escolhas 

artísticas, podemos, através do gráfico referente ao Delineamento categorial geral43, 

afirmar que é uma categoria com pouca relevância, tendo sido atribuída apenas seis vezes, 

porém dado o facto de existirem excertos relevantes que comprovam a forte componente 

tradicional da cidade de Viana do Castelo, decidimos incluir a análise efetuada à mesma: 

 

 
43 Consultar gráfico 9. 
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Gráfico 12 - Programação e escolhas artísticas 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No que concerne às subcategorias relacionadas, aquela que mais sobressai é então 

a especialmente criada para esta análise, referente à Presença no meio artístico por parte 

de alguns dos entrevistados. Três dos quinze entrevistados referiram a sua ligação para 

com a música através da sua participação em bandas e atividades de âmbito musical no 

presente da sua vida, duas delas ao folclore, género tradicional da região do Alto Minho: 

 

Ando no grupo folclórico, em Ponte de Lima. 

11 de agosto de 2019. Outsider. 21 anos. Funcionária Municipal. 

 

Faço parte de um grupo de folclore aqui perto [...]. 

10 de agosto de 2018. Outsider. 45 anos. Chefe de cozinha. 
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 A partir da análise destes excertos, constata-se sem grande surpresa que Viana do 

Castelo é uma região com ligações ao tradicional folclore, onde se verifica a participação 

da população residente no distrito, desde os mais jovens até aos mais adultos. Outra 

dimensão interessante e passível de ser analisada é o Cruzamento da música eletrónica 

com outros géneros, algo que a organização do festival Neopop entendeu por bem 

explorar e incluir no seu vídeo promocional referente à 13ª edição do festival que ocorreu 

no ano de 2018 (Lourenço, 2018)44. Esta tomada de atitude inclusiva relativamente aos 

costumes tradicionais, levada a cabo por parte da organização do evento, foi algo que, 

segundo o relatado por parte de uma das entrevistadas, aproxima os habitantes de Viana 

do Castelo à cena prevalente e apresentada no festival Neopop:  

 

Acho que a ideia deste ano de aliar o folclore aos DJ’s de Techno... acho uma ideia 

fantástica! 

10 de agosto de 2018. Outsider. 45 anos. Chefe de cozinha. 

 

Imagem 12 - Cruzamento entre folclore e techno em Viana do Castelo 

 

Fonte: Youtube/Neopop45. 

 

44 A campanha do Neopop mistura Techno com Folclore e quer pôr Viana do Castelo no mapa. (Disponível 

em: https://shifter.sapo.pt/2018/05/neopop-techno-folclore/) 

45 Vídeo promocional referente ao Neopop Festival 2018, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=nh2Ls6tNqqg 

https://shifter.sapo.pt/2018/05/neopop-techno-folclore/
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Gráfico 13 - Organização e gestão 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Passando agora para a análise da categoria que concerne à Organização e gestão 

do festival Neopop, há primeiramente que ter em conta que a amostra conseguida possui 

um maior número outsiders, logo é sem surpresas que se verifica que, sendo esta uma 

categoria mais direcionada aos festivaleiros, esta seja uma das categorias com menor 

relevância, contudo importa realçar que tanto a subcategoria referente ás Infraestruturas 

de apoio ao recinto, como também a que se relaciona com a Organização do espaço em 

termos logísticos, foram por duas vezes mencionadas por parte dos entrevistados.  
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Por parte de uma outsider, foi referenciado que embora existam infraestruturas 

importantes para a cidade – caso do Teatro Municipal Sá de Miranda, local onde são 

apresentados artistas durante o Neopop Festival46 – existe falta de parques de 

estacionamento, algo que por vezes retrai as pessoas a visitarem e manterem-se em Viana 

do Castelo por um maior período de tempo: 

 

Temos um pequeno anfiteatro para receber algumas bandas que nunca cá tinham vindo, 

mas falta-nos outras coisas! Estacionamento, por exemplo, falta. Pessoas querem vir cá, 

e desistem por não ter onde estacionar.  

10 de agosto de 2018. Outsider. 45 anos. Chefe de cozinha. 

 

Imagem 13 – Os SURTO apresentam Música eletrónica, teatro e dança, no Teatro Sá de 

Miranda, na 14ª edição do Neopop Festival, em 2019 

 

 Fonte: Rimas e Batidas. 

 
46 Fontes que referem as apresentações artísticas apresentadas pelo Neopop Festival no Teatro Sá de 

Miranda, ao longo dos últimos anos (Arte Sonora, 2018; Rodrigues, 2018; O Minho, 2018; Sapo, 2018; 

Rimas & Batidas, 2019; Duque, 2019; Red Bull, 2019; Fernandes, 2019; Antena 3, 2019; Alto Minho, 

2019; Música em DX, 2019). 
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Dentro desta categoria importa também salientar que assim como o Neopop se 

tenta adequar e estreitar ligações para com as gentes e costumes de Viana do Castelo 

(Lourenço, 2019), também as próprias estruturas da cidade, tais como algumas unidades 

de alojamento, mudam ou pelo menos alteram um pouco a sua forma de funcionamento 

de maneira a fidelizar os seus clientes nas suas unidades hoteleiras, atentando ao conforto 

e comodidade dos festivaleiros que visitam e pernoitam na cidade devido ao facto de 

visitarem o festival: 

 

Nós, por exemplo, tivemos que fazer certas alterações aqui, por exemplo, horários de 

funcionamento do hotel, para o pessoal do Neopop estar mais à vontade. Só o facto de 

fazer tipo o late check out, e não estarmos por exemplo a cobrar na totalidade ou a não 

cobrar a alguns, já lhes facilita e ficam melhores. Eu já tenho pessoal aqui que vêm desde 

o ano passado, e preferiram ficar aqui outra vez porque facilitámos no ano passado. 

10 de agosto de 2019. Outsider. 24 anos. Rececionista.  

 

 

5.2.1. As convivialidades, os gostos e os consumos na festivalização da cultura 

contemporânea  

 

Seguimos agora para a análise da categoria macro com o maior número de categorizações, 

através do gráfico 14 presente na próxima página, relativa às Convivialidades, gostos e 

consumos, transversal tanto a festivaleiros quanto a outsiders: 
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Gráfico 14 - Convivialidades, gostos e consumos 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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No que concerne às subcategorias, verifica-se que a dimensão relativa aos 

Géneros musicais favoritos fora da esfera da música eletrónica é a mais prevalente, 

tornando-se a mesma relevante se cruzarmos esses mesmos géneros com a Estruturação 

dos gostos musicais, isto mediante análise de alguns excertos expressos por parte dos 

festivaleiros:  

 

Limp Bizkit e Korn, e, entretanto, o meu irmão começa a ouvir house, house progressivo, 

Dj Vibe, Carlos Fauvrelle, coisa assim desse género, e foi o que eu depois comecei a 

ouvir. Até que depois comecei a tocar guitarra e os meus gostos mudaram bastante. Não 

mudaram, não deixei de gostar dessas cenas, só que, como praticava um instrumento e 

não sei que, comecei a dedicar-me mais ao metal e ao rock, e a coisas do género... 

8 de agosto de 2019. Festivaleiro. 25 anos. Oliveira do Hospital.  

 

Desde sempre? Quinta do Bill! Com 6,7 anos. Eram músicas que eu cantava na minha 

infância! Anjos! Metal! Depois conheci o drum’n’bass, depois comecei a curtir bué 

techno, e depois veio o hip-hop. Para aí há um ano, ano e meio que ouço techno. O techno 

e todas as variantes. 

9 de agosto de 2019. Festivaleiro. 24 anos. Aveiro.  

 

Britney Spears! Passei para o rock, depois estive no reggae, já estive no hip-hop, e agora 

techno e funk... 

9 de agosto de 2019. Festivaleira. 21 anos. Porto. 

 

Placebo, com 10, 12 anos no máximo. Basicamente comecei a ouvir alternative rock, rock 

e indie também, por causa do meu irmão, que era com quem eu ouvia mais música, eu 

era um puto, não tinha acesso ao computador nem nada disso, ouvia o que havia e gostei 

bastante. Depois hip-hop foi por causa da malta da escola, amigos que eu tinha na 

infância, e sempre tive isso presente no resto da minha vida, e techno foi quando eu 

comecei a sair mais... 

11 de agosto de 2019. Festivaleiro. 23 anos. Leiria.  
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Eu comecei a gostar de música porque a minha irmã me mostrava tudo. Isso foi uma 

coisa que me marcou muito. Legião urbana, foi uma banda super famosa no brasil, e 

desde pequena eu ouço. Depois de um tempo eu comecei a... eu me entreguei à moda e 

fui para o comercial totalmente. Eu gostava, eu era apaixonada pela Lady Gaga. A Lady 

Gaga foi tipo dos 14 aos 17... 16 vai. 14 aos 16. Eu gostava de ouvir isso. Tipo, era o 

meu ritual. Eu ia para o colégio à tarde. Tomava o meu banho ouvindo a rádio, ouvindo 

todas as músicas, todos os dias a mesma ordem!47 

10 de agosto de 2018. Festivaleira. 22 anos. Curitiba (Brasil). 

 

Queen, com 12, 13 anos. [Influência da] Família. Dos meus pais. Depois ouvi música 

punk, música reggae...  

 10 de agosto de 2018. Festivaleiro. 31 anos. Marselha (França).  

 

 Tendo em consideração os excertos supramencionados, podemos dizer que a 

amostra de festivaleiros, recolhida ao longo da 13ª e 14ª edição do Neopop Festival, 

demonstra a existência de alguma heterogeneidade relativamente aos gostos musicais fora 

do âmbito da música eletrónica. Comparemos os gostos e respetiva estruturação dos 

outsiders: 

 

Eu não me lembro do nome, mas lembro de quando ia no carro dos meus pais, dava 

sempre aquelas músicas do ‘mãe querida mãe’ e não sei quem é que cantava isso... [...] 

Estou aqui a tentar lembrar-me.… acho que era aquelas na altura era tipo aquelas dos 

D’zrt e aquelas coisas das Just Girls e assim... 

11 de agosto de 2019. Outsider. 21 anos. Funcionária municipal.  

 

 

 

 

 
47 Aqui salientar que se patenteia as palavras de Guerra (2010, 2015a, 2016), presentes no início do capítulo 

2.3 (página 30), no que concerne à presença da música na vida quotidiana das pessoas, através de rádio e 

outros meios de difusão. 



 

100 

Assim por alto, no que toca a música eletrónica, era o David Guetta, por exemplo, uma 

coisa que eu começava a ouvir, [com] 12, 13 anos para aí... 14, 15, comecei-me a colar 

nos Linkin Park, Slipknot e coisas do género. [...] Não sei, eu mais de criança, é obvio 

que também gosto e ouço metal, mas eu sempre, desde criança, puxou-me mais a música 

eletrónica. Estamos a falar de 2000 e poucos, aqueles remix’s todos marados e.… gostava 

bastante, por acaso... 

11 de agosto de 2019. Outsider. 24 anos. Vendedor em loja de grande superfície.  

 

[Com 13,14,15 anos ouvia] os Beatles. Já gostei de outro tipo de músicas também de 

acordo com os locais que estávamos, e com as festas e com as circunstâncias... 

11 de agosto de 2019. Outsider. 37 anos. Diretor de unidade hoteleira.  

 

Com 10, 12,13 anos, o primeiro artista que me recordo é Scorpions. [...] Foi praticamente 

sempre dentro da mesma linha, agora lá está, o meu gosto musical foi-me passado pelos 

meus três primos mais velhos, um era para metal, o outro era para hip-hop, e a rapariga 

passou-me tipo o electro... apanhei um pouco de tudo. 

11 de agosto de 2019. Outsider. 24 anos. Rececionista. 

 

Ivete Sangalo e Tribalistas! Por volta de 12 anos. Sempre fui ligada à música. [Depois] 

Comecei a ouvir Rock e Metal. [Aos] 13, 14 anos. 

10 de agosto de 2018. Outsider. 22 anos. Estudante. 

 

Amália. Ouvia muito Amália Rodrigues. Influencia da minha mãe. Rock. Andava aí 

Depeche Mode... UB40! A música era muito... Também ouvia muito Marilyn Manson... 

Havia muita variação. 

10 de agosto de 2018. Outsider. 45 anos. Chefe de cozinha. 

 

Heavy Metal! Heavy metal... até aos 14. Não, pensando melhor, ainda ouço Heavy Metal 

até agora, mas deixei de ouvir tão frequentemente. Comecei a interessar-me por outros 

géneros musicais por volta dos 16 anos de idade. 16, 17 anos, comecei a ouvir mais Rock, 

Blues... 

10 de agosto de 2018. Outsider. 22 anos. Estudante. 
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 Após a leitura dos excertos retirados de entrevistas realizadas aos outsiders, 

observamos que embora exista um gosto generalizado pelo rock e seus subgéneros, a 

quantidade de artistas pertencentes à esfera do mainstream também é um pouco mais 

latente, quando feita a comparação à população de festivaleiros. Isto comprova então uma 

natural tendência rebelde associada à cena musical eletrónica alternativa (Couto, 2018), 

assim como a importância da estruturação familiar no que concerne aos gostos musicais. 

Há que destacar que não é feita tanta referência à importância da família na estruturação 

dos gostos musicais. 

 Outra subcategoria analítica relevante é a que aparece em terceiro lugar, referente 

à Influência da música no self48:  

 

Eu gostava que o meu estilo fosse mais influenciado, mas como trabalho para o público, 

‘tás a perceber... não posso investir! Porque eu, por exemplo, gostaria de fazer alguns 

piercings, nas orelhas, e não sei que, ou até mesmo sobrancelha... cenas assim do género, 

e não posso fazer porque trabalho para o público... Mesmo tatuagens, vou fazer. E tenho 

ideias de tatuagens para fazer, mas não posso fazer tudo como queria, por causa do 

trabalho. Os patrões podem dizer que é tudo na boa e não sei que, mas... depois, se for 

na altura de contratar, não te dizem que foi por isso que não te contrataram, mas acaba 

por ser, influencia no aspeto. 

8 de agosto de 2019. Festivaleiro. 25 anos. Oliveira do Hospital.  

 

Por exemplo, é óbvio que agora estou a trabalhar, não posso escolher muito, mas dentro 

da minha preferência, sempre preto, todo preto da cabeça aos pés.  

Ando sempre de preto de cima abaixo, só no trabalho é que pronto... Não posso escolher. 

11 de agosto de 2019. Outsider. 24 anos. Rececionista. 

 

Influencia um pouco a minha mentalidade, não tanto o meu estilo - como me visto e assim 

- mas mais a minha mentalidade. Porque... a forma como eu me visto é normal, porque 

[...] tenho que me apresentar de uma certa forma perante a sociedade para ser bem aceite 

 
48 Aqui o self é utilizado enquanto forma de construção identitária por meio das roupagens. A criação de 

um imaginário em que se associa um certo estilo/roupa a género musical, o que leva por sua vez à questão 

dos estereótipos e o conceito de outsider do Becker (1928). 
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no trabalho e cenas assim, agora na mentalidade tipo de liberdade de expressão, 

liberdade de género, respeito e essas cenas, identifico-me mais aí.... 

11 de agosto de 2019. Festivaleiro. 23 anos. Leiria.  

 

A partir destes excertos podemos concluir que que a música se exprime de alguma 

forma no self destes entrevistados, contudo, esta é uma expressão algo condicionada ao 

nível estético por parte de determinadas normativas sociais e de trabalho que muitas vezes 

não permitem ao indivíduo ser totalmente livre (Becker, 1928) quanto à escolha do seu 

estilo, sob o risco de serem vistos ou julgados segundo estigmas associados a certas 

formas de ser, estar ou vestir. Por outro lado, constata-se também a perceção de diferenças 

por parte de alguns outsiders quanto aos estilos adotados por parte de alguns dos 

festivaleiros que frequentam o Neopop, a este nível podemos inserir e abordar novamente 

o trabalho de Howard Becker (1928) no sentido em que este faz uma contextualização 

relativamente aos outsiders, mas também face à questão do estigma, uma vez que este 

menciona que existe um preconceito associado a indivíduos que não cumprem as normas 

da sociedade, isto é, estas normas são estabelecidas por “detentores de poder”, onde existe 

a imposição de certas regras e normas sociais que devem ser cumpridas por todos os 

indivíduos de uma sociedade, sendo que quem não as cumpre ou as ‘quebra’ é visto como 

um ‘marginal’, e por sua vez encontra-se à margem da sociedade.  

Assim sendo, podemos aferir que esta divisão e distinção que é feita em termos de 

reconhecimento, por parte do estilo/ estética face a quem frequenta o festival Neopop 

insere-se nesta temática, ou seja, existe um grupo que é tido como dentro da normalidade, 

enquanto que por sua vez, existem os outros que são percecionados como aqueles que se 

encontram à margem pois quebram essas regras e essas imposições societais:  

 

Imagina, estou na rua, é altura do Neopop, vejo um grupo de 4 ou 5 amigos a vir na rua 

as 10 da manhã ou 11, à partida eu sei que é Neopop. E as pessoas que vêm aqui de 

manhã, dá para ver quem vem do Neopop e quem é que não veio. Pronto, dá para ter 

ideia. Agora, pode passar aí alguém que vai para o Neopop e não se dar conta! O Hugo 

vai para o Neopop e eu não o associo a outros frequentadores! 

10 de agosto de 2018. Outsider. 22 anos. Empregada de restauração. 
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Vê-se diferenças em tudo. Na forma de vestir, na forma de ser, em tudo. Estávamos 

habituados a ter um padrão e desde que os jovens começaram a viajar e vão conhecer, o 

estilo já começa a ser diferente, cada um tem a sua personalidade... Não acho que seja 

moda, tem haver com a maior comunicação e divulgação do evento, que 

consequentemente atrai mais públicos. Olhe, até pessoas de fatinho durante a semana, 

estilo bancários, vestem outra roupa descontraída e vêm ao Neopop ouvir Techno! 

10 de agosto de 2018. Outsider. 45 anos. Chefe de cozinha. 

 

Tendo uma posição baseada e sustentada nos eixos teóricos acima mencionados, 

tentamos aqui estabelecer a ponte com um dos nossos objetivos gerais de análise, que 

passava por uma compreensão e elucidação da participação num festival como o Neopop 

enquanto meio de estigmatização social, sendo que aqui a este nível não nos focamos na 

adoção de comportamentos desviantes, mas sim, na questão estética ,que por sua vez se 

constitui como reflexo e como uma projeção de um imaginário coletivo e individual que 

leva a sentimentos negativos e pejorativos, perspetivas e comportamentos 

estigmatizantes, e ainda uma estereotipagem que persiste nas sociedades atuais, quando 

são referidos alguns géneros musicais ou festivais em especifico, quer sejam eles 

mainstream ou underground.  
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Imagem 14 - Estéticas e fruições captadas no Neopop Festival 2019 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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A partir da imagem acima, captada na manhã de sexta-feira da 14ª edição do 

Neopop Festival, à entrada do palco principal - Neo Stage – observamos a maior 

predominância do género masculino e também algumas formas de representação do self, 

nomeadamente ao nível estético, observando-se duas pessoas com merchandising onde 

se observa o mote desta edição: Keeping Techno Safe. Vê-se aqui patenteada a questão 

das novas tribos autorrepresentadas e conectadas à comunidade através das suas práticas 

de consumo (Cummings, 2007a; In Guerra, 2016b) da criação de comunidades de 

indivíduos unidos pela marca, que neste caso é o próprio Neopop (Guerra, 2016b)49. 

Seguimos agora para a análise da categoria macro relativa à Fruição cultural e 

públicos: 

 

Gráfico 15 - Fruição cultural e públicos 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 
49 Consultar subcapítulo 2.4.1.  
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 A subcategoria que sobressaí é a que se relaciona com a presença de Públicos 

internacionais presentes no festival Neopop, indo diretamente ao encontro daquilo que 

prepusemos analisar enquanto um dos objetivos específicos de pesquisa, ou seja, 

identificar e analisar os diferentes publico que compões o Neopop, sendo que a este nível 

nos focávamos principalmente na questão de uma internacionalização versus 

nacionalização, e não tanto na génese do público em si – diferenças de consumo e outros 

– sendo também esse um dos motivos que conduziu à identificação sociodemográfica 

realizada aos entrevistados.   

Ora, constata-se que o Neopop, embora seja frequentado maioritariamente por 

públicos nacionais, é um festival que também atraí cada vez mais públicos estrangeiros, 

vejamos: 

 

[...] muitos espanhóis, concretamente, temos cá no hotel algumas pessoas que são de 

Valência, portanto... significa que realmente vieram de muito longe e que apreciam este 

tipo de música, e vêm conhecer a cidade obviamente, e levam boas recordações com 

certeza.” 

11 de agosto de 2019. Outsider. 37 anos. Diretor de unidade hoteleira. 

 

O pessoal que vem para aqui é pessoal deslocado... Vem malta de Espanha, vem malta 

do estrangeiro para ouvir este estilo... 

8 de agosto de 2019. Festivaleiro. 25 anos. Oliveira do Hospital. 

 

Em termos económicos, para a cidade também é bom porque traz muita gente nova, quer 

estrangeiros, pessoas de lá de fora, acho que também é algo importante porque acaba 

por dar um certo movimento diferente às próprias pessoas, tipo, deixam de seguir a sua 

rotina e acabam por fugir um pouco para os festivais, mesmo que não curtam o tipo de 

música, vão lá inspecionar, então acaba por dinamizar mais um bocado a vida aqui das 

pessoas, principalmente esta cidade que é muito retrograda. 

11 de agosto de 2019. Outsider. 24 anos. Rececionista.  
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Muitas, muitas [nacionalidades]. Franceses, ingleses, suécia. [...] Espanhóis! Muitos! Até 

uma menina da Islândia! 

10 de agosto de 2018. Festivaleira. 22 anos. Curitiba (Brasil).  

 

A informação que me passaram este ano, foi que no ano passado, vinham pessoas da 

Bélgica, de propósito para o Neopop, e quanto mais Viana cresce, mais pessoas vêm aos 

festivais. Chama pessoas de todos os lados. 

10 de agosto de 2018. Outsider. 22 anos. Estudante. 

 

 Tendo em conta os excertos supramencionados, comprova-se que além da 

presença de públicos de nacionalidade espanhola – algo que seria a priori expectável dada 

a proximidade da cidade de Viana do Castelo a Vigo e toda região da Galiza – não só de 

galegos é composta a fração de públicos internacionais presente no Neopop, atraindo 

públicos não só da Península Ibérica, mas também de toda a europa em geral50. Isto, por 

outro lado, é um dado relevante porque demonstra o intercâmbio cultural que emerge 

mediante a presença do festival em Viana - que além dos latentes benefícios económicos 

fortuitos da injeção de capital estrangeiro proveniente de festivaleiros que possam advir 

de nações com um maior poder de compra relativamente ao público nacional - permite a 

uma região conhecida pelos seus costumes tradicionais, conhecer outros mundos, 

expandindo-se assim horizontes e proporcionando às faixas etárias mais jovens o 

conhecimento e perceção de outras realidades. Sendo que aqui o Neopop pode ser 

considerado um fator que conduz ao desenvolvimento local e a lógicas de fruição 

associadas ao bem-estar de articulação local e global, tornando-se um elemento-chave na 

política de desenvolvimento local (Guerra 2010, 2016, 2018), afigurando-se enquanto um 

espaço contemporâneo de condições cosmopolitas aparentes nas expressões de 

identidade, estilos de vida e práticas ético-políticas transnacionais (Beck, 2011). 

  

 
50 Várias são as notícias que se patenteiam a presença de público internacional (Rios, 2012; Cipriano, 2016; 

Marques, 2016; Rodrigues, 2017; Lusa, 2017; Cruz, 2017; Comunidade Cultura e Arte, 2017; SIC Notícias, 

2017; Caldeira, 2017; Belanciano, 2017; Cruz, 2018; O Minho, 2018; Lusa, 2018; Fernandes, 2019; Cruz, 

2019). 
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Outra subcategoria que emerge e se encontra intrinsecamente conectada aos 

públicos internacionais é a que corresponde ao aumento de turistas, sendo esta a segunda 

subcategoria com maior relevância no interior desta dimensão, constatando-se que a 

presença do Neopop em Viana do Castelo é um fator que contribui para a promoção do 

turismo na cidade: 

 

Cada vez tem mais gente. Mais pessoas em agosto, nota-se o aumento de pessoas no 

início de agosto sempre. 

10 de agosto de 2018. Outsider. 22 anos. Empregada de restauração. 

  

 Há mais pessoas, de vários países diferentes. 

 10 de agosto de 2018. Outsider. 22 anos. Estudante. 

 

Em Barroselas nós temos o Metal Fest, e aquilo atrai pessoas de facto. E em Viana acaba 

por acontecer o mesmo. 

10 de agosto de 2018. Outsider. 22 anos. Estudante. 

 

Aquilo que eu reparo é que alargou o leque de população que vem ao festival. 

11 de agosto de 2019. Outsider. 37 anos. Diretor de unidade hoteleira.  

 

Com isto, patenteamos aqui aquilo que refere Paula Guerra (2015b), relativamente 

ao facto da cultura rave atualmente se encontrar bastante conectada ao turismo e ao lazer 

num sentido lato51. 

 Passamos agora à análise de uma outra categoria, relativa à Festivalização da 

cultura contemporânea, tendo como suporte o gráfico 16, apresentado na próxima página: 

 
51 Consultar capítulo 1. 
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Gráfico 16 - Festivalização da cultura contemporânea 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Nesta categoria macrossociológica, as subcategorias que sobressaem são as que 

concernem à Importância dos festivais de música e Marcas, publicidade e branding, 

ambas com cinco categorizações. Relativamente à Importância dos festivais de música, 

tendo em consideração os dados obtidos mediante as entrevistas realizadas, denota-se a 

importância que é dada ao festival enquanto uma forma de escape à rotina – confirmando-

se aqui a noção de regime de exceção52 (Guerra, 2016b) - a oportunidade de 

confraternização que é gerada nesses espaços e o facto do festival permitir a observação 

direta dos ídolos pelos quais se nutre certa admiração: 

 

 
52 O festival visto enquanto uma programação desprogramada, ou seja, algo em que o principal plano 

consiste em não planear, mas sim relaxar (Guerra, 2016b), subcapítulo 2.4.2. (página 42). 
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Os festivais de música é algo importante para o pessoal divertir-se um bocado, sair um 

bocado da zona de conforto, daquela monotonia rotineira a que estamos habituados. 

9 de agosto de 2019. Festivaleiro. 24 anos. Aveiro 

 

[...] não tanto pela parte da música, mas mais pelo nível social, há muito convívio, uma 

pessoa diverte-se mais, aliás, as pessoas costumam dizer que vão mais a festivais, não é 

só pela música, é mais pelo convívio53, para conhecer gente nova, para viver novas 

aventuras (...). 

11 de agosto de 2019. Outsider. 24 anos. Vendedor em loja de grande superfície.  

 

[...] só a música em si ajuda. E depois o facto de veres o teu próprio ídolo a atuar. Aquilo 

já acaba por ser um momento importante. 

10 de agosto de 2018. Outsider. 22 anos. Estudante. 

 

Compartilhar o momento presente com outras pessoas, que por sua vez se vão conectar 

com as pessoas que enviam a sua mensagem através da música.  

5 de maio de 2019. Outsider. 21 anos. Estudante.  

 

Connecting souls, meu... conhecer pessoas, divertir-se, ficar com a alma purificada... é a 

melhor cena. 

9 de agosto de 2019. Festivaleira. 21 anos. Estudante.  

  

 Ora, retornando à tese de Schafer (1977, In Guerra 2018), podemos considerar o 

Neopop Festival, enquanto exemplo de uma congregação de espaços sonoros em que um 

determinado processo imersivo ocorre, sendo que os participantes acabam por sentir-se 

numa realidade distinta e oposta à sua vida quotidiana, vivenciando assim novos selfs e 

experiências. Também segundo retrata Roche (2011a, 2011b; In Guerra, 2016b)54, 

podemos associar os seus contributos numa análise sobre o Neopop Festival, mantendo 

em mente esta temática do ‘escape a uma rotina’, uma vez que os festivais possuem a 

 
53 Através deste excerto, patenteia-se a ideia expressa por Paula Guerra (2016b), passível de consulta no 

subcapítulo 2.4.2. do presente trabalho (página 41), em que a autora refere que além da música, o espaço 

simbólico e as sociabilidades são fatores com relevância significante no que concerne à ida a festivais de 

música por parte dos seus públicos. 

54 Consultar subcapítulo 2.6. 
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capacidade de fazer com que os indivíduos transcendam para outra realidade, no sentido 

em que se criam múltiplos momentos de transição e de (re)encantamento face à vida 

mundana. 

 Relativamente à dimensão das marcas, publicidade e branding, alguns 

entrevistados mencionam que o festival cada vez cresce mais a este nível, possuindo este 

uma identidade própria. Ao contrário de outros festivais considerados mais pop, o 

Neopop, per si, afirma-se enquanto marca importante – já supramencionado - e muito 

significante para a cidade de Viana do Castelo, como comprovamos a partir da leitura dos 

seguintes excertos: 

  

[...] em termos de festivais, nós estamos aqui num festival que é mais alternativo, 

enquanto poderia estar naqueles em que toda a gente vai, tipo... o MEO, o NOS, não sei 

que... que são os mais pop, mais populares... 

8 de agosto de 2019. Festivaleiro. 25 anos. Oliveira do Hospital. 

 

Nota-se mesmo em algumas pessoas aqui da cidade que sabem que o Neopop está a 

chegar, então ficam tipo... por exemplo, hotéis, que é, lá está, o que nós notamos mais, 

nos ficamos logo a notar que vem aí o Neopop ou vem aí alguma coisa que vai dar muito 

movimento à cidade. 

11 de agosto de 2019. Outsider. 24 anos. Rececionista.  

 

Têm evoluído muito bem, e até a publicidade que foi transmitida. (...) O marketing e 

comunicação do festival está muito bom. 

10 de agosto de 2018. Outsider. 45 anos. Chefe de cozinha. 

 

A divulgação, a divulgação agora está muito maior. 

10 de agosto de 2018. Outsider. 22 anos. Estudante. 
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5.2.2. Os impactos do Neopop Festival na cidade de Viana do Castelo 

Gráfico 17 - Desenvolvimento económico e cultural 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No que concerne à categoria do Desenvolvimento económico e cultural, já 

podemos afirmar que o Neopop possui um lugar fulcral no que diz respeito à sua 

influência no que toca a melhorias económicas e culturais para a cidade de Viana do 

Castelo, isto tendo em conta alguns excertos já anteriormente mencionados e relacionados 

a outras categorias analíticas. Posto isto e já sem grande surpresa, nesta categoria macro 

observamos que as subcategorias mais relevantes concernem à Potenciação do comércio 

local de outros serviços, seguindo-se a Potenciação da hotelaria e alojamento, sendo sem 
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dúvida também importante adicionar os excertos que invocam a Potenciação do comércio 

de restauração e a Dinamização de grandes superfícies regionais:  

 

Tem evoluído em todos os aspetos. A nível cultural, a nível histórico, a nível paisagístico, 

e quem é de Viana sente isso. Uma mudança radical na estrutura da cidade. Mas também 

o facto destes eventos ocorrerem na cidade, também a promovem e divulgam-na, e ao 

mesmo tempo isso também cria mais riqueza e mais economia aqui para a região. [...] 

não é o meu tipo de música predileta, nem aprecio muito assim nestes âmbitos, mas gosto 

de ver a população e esta sinergia que existe entre o público do festival e os locais das 

pequenas superfícies. 

A nível hoteleiro é bom porque promove e traz mais receita, mais movimento. Também a 

nível lúdico, traz mais procura de pessoas e logo mais eventos também para participar, 

e isso é bom para o local onde são realizados. 

11 de agosto de 2019. Outsider. 37 anos. Diretor de unidade hoteleira.  

 

Sinceramente acho que só traz coisas positivas, tirando a parte do barulho, na parte 

económica é obvio que quem vai lá, gasta dinheiro e consome. E não só mesmo no 

Neopop, também fora gastam alguma coisa sempre... 

11 de agosto de 2019. Outsider. 24 anos. Vendedor em loja de grande superfície. 

 

É assim, vendo como aspeto comercial, sim. Desde que o Neopop veio para cá, que tem 

uma influência enorme no comércio aqui de Viana e arredores. Tudo o que seja 

restaurantes, bombas de gasolina, tipo... tudo o que venda alguma coisa a pessoas, é uma 

‘benesse’ o Neopop para a cidade. Fornece muita coisa, tem muita gente à procura, então 

há muita oferta, a cidade acaba por... pronto, ter que melhorar o seu atendimento e os 

seus produtos. Por exemplo, aqui na nossa secção, na parte dos hotéis, tivemos quatro 

dias aqui sempre todos cheios. 

11 de agosto de 2019. Outsider. 24 anos. Rececionista. 

 

É sempre importante porque atrai sempre mais pessoas à cidade, depois os hotéis e assim, 

ficam sempre mais cheios, então é sempre importante. É bom para os hotéis e para os 

sítios onde eles ficam. 

11 de agosto de 2019. Outsider. 21 anos. Funcionária municipal. 
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Eu não estava cá. Ainda não vivia em Viana do Castelo, mas pelo que a minha mãe me 

diz, o festival deu vida à cidade. 

10 de agosto de 2018. Outsider. 22 anos. Estudante. 

 

Ora, tendo em conta estes excertos, podemos afirmar com uma ainda maior solidez 

que, efetivamente, o Neopop Festival é um evento importante não só para o 

desenvolvimento económico e cultural de Viana do Castelo, mas também para outros 

municípios da região do Alto Minho, algo que se evidencia também através do seguinte 

excerto: 

 

Em termos de alojamento, o distrito de Viana do Castelo tirou dividendos não só na 

cidade, como também em Ponte de Lima, Caminha e Vila Praia de Âncora - para onde 

se estenderam os festivaleiros (“Viana do Castelo: Neopop quer ser o primeiro festival 

certificado em Portugal”, In Correio do Minho, 13 de outubro de 2017) 

 

Com base nos últimos dados que têm sido apresentados relativamente a impactos do 

festival na cidade de Viana do Castelo, podemos a este nível enaltecer algumas 

considerações que se relacionam com a nossa pergunta de partida, ou seja, dado que o 

nosso objetivo principal era o de compreender os impactos do Neopop, mas também a 

consolidação desta cena musical em Portugal, dada a analise empírica que foi efetuada, 

podemos de facto atestar que este festival se assume como um dos principais meios de 

potencialização e desenvolvimento, urbano, económico social e cultural de Viana do 

Castelo, e ainda, no que diz respeito à vertente musical, este também tem vindo a adquirir 

uma crescente relevância no contexto português. Por um lado, pelo investimento que tem 

sido feito no festival, em termos de branding, promoção e presença nos discursos 

mediáticos, e também, relativamente  à temática dos públicos, este possui uma enorme 

importância pela atração de públicos internacionais e pela capacidade de captação de 

também públicos nacionais, no sentido em que esta questão dos públicos internacionais – 

fazendo referencia ao que foi dito anteriormente – se relaciona com os diversos impactos, 

em múltiplos níveis, na cidade de Viana do Castelo, sendo que a este nível também 

obtemos resposta e conseguimos ir ao encontro de um dos nossos objetivos gerais que é 
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perceber como se constituiu e constitui a cena musical eletrónica alternativa em Portugal, 

ou seja, estabelecemos uma ligação com a importância e os impactos do festival Neopop 

em Viana do Castelo, ao mesmo tempo que conseguimos perspetivar a consolidação desta 

cena musical eletrónica alternativa em Portugal, fazendo novamente uma ligação com o 

papel dos meios de comunicação social e concomitantemente com os discursos dos nossos 

entrevistados, que refletem exatamente a importância da criação e da manutenção de um 

festival deste cariz e desta importância a nível nacional, como é o caso do Neopop. 

A relação do Neopop com o município passa por vários níveis de análise, isto é, não 

consideramos apenas esta relação em termos económicos e de expansão turística do 

concelho, mas conseguimos também ver patente outro tipo de dinâmicas, que acabam por 

contribuir para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida do concelho, e por sua 

vez, conseguimos também através de uma análise dos discursos mediáticos, aferir que os 

dirigentes políticos de Viana do Castelo, possuem em mente a importância e a relevância 

deste tipo de iniciativas culturais, sendo que sempre apoiaram o festival mesmo antes de 

ser conhecido enquanto Neopop – altura em que não possuía a relevância nacional e 

internacional que atualmente possui – demonstrando assim que no caso especifico de 

Viana do Castelo, sempre se verificou uma consciencialização face à importância de 

iniciativa culturais e artísticas, neste sentido, relacionadas com a música, e acima de tudo, 

devemos enaltecer a perceção que a câmara municipal teve quando decidiu apoiar este 

festival, dado que o mesmo é um festival de musica eletrónica e, tendo em conta o senso 

comum,  este pode ser considerado e alvo de preconceito por parte de população exterior 

ao concelho e públicos que não se relacionam com este género musical, mantendo sempre 

em mente a questão de um estigma associado a um gosto musical, que de certa forma 

pode ser decisivo na determinação de apoio ou não por parte dos órgãos municipais. 

Vejamos os excertos que se seguem, atestando as afirmações supramencionadas: 

 

No encontro com os jornalistas, Raul Duro, da organização do festival, avançou que a 

edição 2016 terá um orçamento de um milhão de euros, e prometeu que "tudo será feito" 

para que a próxima edição "seja a melhor de sempre", como forma de "agradecer a 

confiança que o município está a depositar na organização", ao "reforçar" o apoio ao 
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evento." (“Neopop teve retorno de quatro milhões de euros em quatro dias”, In P3, Público, 

16 de setembro de 2015). 

 

A ideia, que para muitos podia ser uma loucura, teve como cúmplice Flora Silva, vereadora 

da Câmara de Viana, que ‘teve a mentalidade de perceber que poderia ser bom para a 

cidade e nos deu um voto de confiança. Depois nós provámos que ela não estava errada. 

Foi muito difícil, mas como correu logo bem desde a primeira edição, continuámos’ 

(“Neopop. Uma década a dar música a Viana do Castelo”, In Sapo, 10 de agosto de 2015). 

 

Viana do Castelo surge nesta história meio por acaso. Nenhum dos organizadores era de lá, 

mas Raul Duro tinha vivido durante 20 anos a poucos quilómetros de distância, em Vila 

Nova de Cerveira. “Era a cidade da minha vila. Sempre que ia comprar umas calças de 

ganga lá ia eu [a Viana]”. Gustavo Pereira sublinha que “na altura o Raul tinha boas 

relações com o Turismo de Viana e a Câmara municipal”. E Duro desenvolve: “A minha 

mãe trabalhava na antiga região de turismo do Alto Minho, e a dada altura fizemos um 

evento no Forte de Santiago da Barra. Chamou-se Vi a Ana no Castelo, uma espécie de ano 

zero, só com artistas nacionais, e correu muito bem. No ano seguinte fomos convidados pela 

Câmara para fazer algo maior.” [...] "Não obstante o apoio do executivo camarário, a 

população começou por olhar o festival com desconfiança. Como (quase) sempre acontece. 

“No início as pessoas estranhavam”, reconhece Paulo Amaral,o terceiro sócio. “Estávamos 

a fazer um festival de electrónica com uma licença inédita, sem problemas de horários até 

às nove da manhã, no centro da cidade. A aceitação foi gradual. Lembro-me da primeira 

vez que chegou a PSP, a pedir para mostrarmos a licença. Ele teve de olhar três vezes para 

o papel para ver que era mesmo até às nove. Não queria acreditar.” [...] "A cidade foi 

abraçando cada vez mais o festival”, assume Raul Duro. “As pessoas foram-se habituando 

e ganhando vontade de, ano após ano, ir recebendo os festivaleiros. Até porque o nosso 

público vai para Viana e gasta dinheiro – o comércio ganha, os restaurantes ganham, os 

hotéis ganham.” Gustavo vai mais longe e diz que “é um evento que atrai milhares de 

pessoas a Viana do Castelo, pessoas que têm poder de compra. A época alta nos alugueres 

de casas de férias é na semana do Festival Neopop. Há também uma preocupação em 

associar o máximo de pessoas da cidade ao nosso evento e tentar de ano para ano abrir o 

festival à cidade. Nós temos orgulho em Viana do Castelo e também queremos que Viana 

tenha orgulho no Neopop.” Nuno Branco é incisivo: “De algum tempo a esta parte a 
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sintonia tem sido perfeita.” [...] "O facto de o festival ter crescido e melhorado as condições 

com o passar dos anos também terá contribuído para esta sintonia. “No ano passado, nas 

reuniões de follow-up com [a Câmara municipal] acharam estranho porque não tinham tido 

uma única queixa do ruído. E este ano contamos com o mesmo. Melhor qualidade para quem 

está no recinto, e menos chatices para quem está fora”, assume Paulo Amaral [...] 

(“Neopop: uma história escrita com tinta electrónica”, In P3, Público, 30 de julho de 2017) 

 

Estes excertos, supramencionados, aliados aos discursos dados pelos entrevistados, 

conferem a abertura do poder político local à realização do festival de música (Guerra, 

2013)55 eletrónica Neopop, algo que demonstra que no que concerne ao executivo 

camarário do concelho, existe já uma consciência da importância e potencial destes 

mesmos eventos, sendo os mesmos decisivos para o desenvolvimento da região.  

Deste modo, podemos assim estabelecer uma ligação com uma certa festivalização 

da cultura, uma vez que no panorama nacional, em termos políticos e culturais, é 

privilegiado o investimento e o apoio a este tipo de iniciativas, nomeadamente festivais 

de musica ou outro tipo de iniciativas culturais que envolvam uma atividade ou uma 

performance musical, não só pela questão da dinamização do concelho e da oferta que 

este mesmo disponibiliza, mas principalmente no que diz respeito a uma atração de 

públicos distintos e diferenciados para aquele espaço físico e urbano, permitindo assim 

uma interação entre múltiplas culturas e consequentemente a criação de uma identidade 

comunitária que se encontra associada à realização e à exteriorização do self, tendo como 

base um fator cultural e artístico, neste caso de Viana do Castelo, este fator passa pelo 

apoio e pela realização do Neopop Festival. 

 

 

 
55 Consultar subcapítulo 2.4.1, (página 40). 



 

118 

Conclusões finais 

Percecionando os festivais de música enquanto matriz fundamental de reestruturação 

identitária no que concerne às culturas juvenis, realizou-se um trabalho de investigação, 

onde se pretendeu interpretar e analisar a importância cultural, social, económica e 

territorial do Neopop Festival. 

Concluímos que este festival se apresenta como sendo uma mais-valia bastante 

significativa no que concerne à dinamização do distrito de Viana do Castelo e região do 

Alto Minho, com significativos impactos não só a nível económico, mas também a nível 

social e cultural. Com a vinda de públicos provenientes de outras cidades e países, 

identidades culturais distintas e diversificadas acabam por conduzir à expansão e a um 

maior desenvolvimento social e cultural da cidade, tornando esta zona tradicional, 

também ela multicultural.  

Este festival de música eletrónica – que começou em 2005 – sofreu de uma receção 

um tanto ou quanto hostil por parte dos habitantes da cidade onde o mesmo se originou, 

tendo em conta os discursos expressos pelos seus organizadores e fundadores, contudo, 

mediante a nossa recolha e interpretação dos dados empíricos, observamos e constatamos 

que ao longo dos anos se deu uma verdadeira mudança de paradigma no que concerne à 

perceção da existência deste festival por parte dos habitantes de Viana do Castelo, que 

hoje consideram o evento importantíssimo, recebendo também cada vez mais apoio por 

parte do executivo camarário para a sua execução e manutenção na cidade.  

A cena musical eletrónica alternativa tem vindo por meio da realização do Neopop 

Festival a consolidar-se em Portugal, sendo que este tem vindo ao longo das suas 14 

edições a apresentar nomes consolidados na cena nacional e internacional, e além de atrair 

e conseguir cativar a vinda de artistas mais do que uma vez, o mesmo também sucede 

como os públicos, sendo que consegue atrair e fidelizar públicos que visitam este mesmo 

festival de forma continuada, ano após ano. Há que ressalvar que o Neopop foi o primeiro 

festival de música eletrónica a proporcionar uma maior democratização relativamente à 

cena musical eletrónica alternativa, por meio das transmissões em direto via online da 

apresentação dos seus artistas. Nos últimos anos assistimos à criação de outros festivais 
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semelhantes centrados no mesmo género, que embora não tenham ainda atingido o 

estatuto do Neopop, demonstram a maior abertura e procura por parte dos públicos 

relativamente a eventos associados à música eletrónica. Mediante registos fotográficos e 

incursões no campo, observamos uma grande heterogeneidade de públicos, tanto no que 

concerne a faixas etárias, como também estratos sociais, verificando-se a carnavalização 

do real, em que indivíduos considerados ‘socialmente credíveis’ se desconectam do seu 

papel social e encarnam entidades espaço-temporalmente circunscritas no âmbito 

rotineiro. Contudo, embora seja algo que se tenha vindo cada vez mais a diluir, ainda se 

observa uma prevalência do público de género masculino, algo que relativamente aos 

artistas já se alterou, sendo muitas as dj’s femininas que tanto no panorama nacional 

quanto internacional vigoram e movem multidões para festivais de música eletrónica nos 

dias de hoje. 

Embora a primeira edição do festival se tenha dado em 2009, sendo nessa época este 

considerado de nicho e de teor underground, foi em 2017 que o mesmo obteve projeção 

mediática significante, sendo doravante um festival que integra circuitos de festivaleiros 

nacionais e internacionais que o visitam ano após ano, sendo que a partir de 2016 passou 

a ser um festival com área de receção para campistas, algo que anteriormente não existia. 

No que toca aos constrangimentos sentidos ao longo do processo de investigação, 

podemos enumerar dois de maior relevância: a parca presença de discursos mediáticos 

em formato físico, procedendo-se a uma busca online de conteúdos mediáticos que 

corroborassem ou refutassem as nossas hipóteses teóricas de pesquisa, assim como 

também a questão das recusas aquando a realização de entrevistas tanto da parte dos 

festivaleiros, quando dos outsiders, que referiram que não tinham tempo nem 

disponibilidade de momento para responder às nossas questões, sendo que, aqui há que 

salientar que se deveria ter optado pela distribuição de questionários, algo que 

recomendamos ser feito num próximo estudo que pretenda continuar e desenvolver mais 

aprofundadamente esta mesma pesquisa. 

 Relativamente às nossas hipóteses criadas aquando o início do projeto de pesquisa 

deste trabalho, podemos dizer que se corrobora a questão de que os festivais podem levar 

à reestruturação dos estilos de vida daqueles que neles participam, nomeadamente no que 
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diz respeito a mudanças de gostos, crenças, atitudes, orientações e maneiras de 

apresentação, sendo isso comprovado através dos excertos expressos pelos nossos 

entrevistados, que percecionam o festival enquanto um espaço que lhes permite obter uma 

maior consciencialização relativamente a certos aspetos tais como as diferenças existentes 

entre os indivíduos no que concerne a estilos, orientações, modos de vida e outros aspetos. 

 Corrobora-se igualmente a hipótese relativa ao facto de um individuo, ao 

experienciar e vivenciar um festival - tendo em conta que este se afigura como um espaço 

liminar - inevitavelmente experiência também uma identidade extraordinária, que 

socialmente se poderá encontrar circunscrita, mas que tende a transpor-se para outras 

esferas de vida, ficando isto patente mediante as respostas obtidas nas nossas entrevistas, 

sendo que os nossos entrevistados percecionam o festival enquanto um espaço que 

permite relaxar e escapar ao stress da rotina quotidiana, adquirindo estes novas formas de 

perceção da sua própria vida e levando a novas ou restruturadas fruições noutros âmbitos 

da sua vida. 

 Refuta-se a questão que concerne ao primeiro contacto com a cena musical 

eletrónica através da ida a festivais de música, sendo que, segundo os nossos dados 

empíricos, os primeiros contactos estabelecem-se mais por meio de relações afetivas e de 

convivência para com amigos e/ou familiares.  

 Por último, a nossa quarta hipótese assentava numa suposta estigmatização social 

proveniente da tardia emergência da cena musical eletrónica em Portugal, algo que, 

devido às recusas em responder a uma entrevista relacionada com o Neopop Festival  por 

parte de duas pessoas de faixas etárias mais elevadas – habitantes de Viana do Castelo – 

leva a crer que se corrobore esta questão, pois os mesmos decidiram não responder devido 

ao facto de não pretenderem ver-se associados ao festival em estudo, mencionando que 

não nutriam um particular gosto pela estética musical em questão, nem viam com bons 

olhos os jovens irreverentes que visitam a pacata cidade de Viana em agosto. Contudo, 

embora exista, todavia, uma certa estigmatização por parte de classes etárias mais 

avançadas, que devemos ressalvar que não fazem parte da fatia laboral que conseguimos 

entrevistar, com o avançar dos anos é tácito que a aceitação é cada vez maior e o 

preconceito se tem cada vez mais vindo a diluir dados os tremendos benefícios e os 
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praticamente nulos prejuízos – apontando-se aqui apenas questão do ruido noturno que 

poderá ser percecionado – o que nos demonstra que o Neopop Festival é então 

considerado um provedor de enormes benefícios para a cidade, isto tendo em conta os 

dados obtidos da parte dos entrevistados que aceitaram partilhar as suas opiniões 

connosco. 

 Sendo este um campo pouco explorado, salientam-se as diferentes conclusões que 

existem tendo em conta os diferentes trabalhos anteriormente realizados no âmbito dos 

públicos dos festivais de música, pretendendo-se também através deste contributo, 

encorajar a classe académica a partir à descoberta destes eventos que aportam novos ou 

relativamente recentes géneros de música eletrónica, que inseridos numa era cada vez 

mais digital e tendencialmente democratizada, se direcionam a uma multiplicidade de 

indivíduos, de diferentes classes, culturas e nacionalidades, que por meio de novos sons 

digitais e eletrónicos, dançam e exprimem sentimentos em uníssono, beneficiando a 

vários níveis as comunidades que participam e as comunidades que acolhem aqueles que 

participam nestes eventos que são os festivais de música eletrónica. 

 

Imagem 15 - Anti Stage (Palco secundário) do Neopop Festival 2019 

 

Fonte: Instagram Neopop Festival. 
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Anexo 1 

Mapas do Neopop Festival (Fonte: Blitz56) 

 

 
 

 

 

 
56 Disponível em: https://blitz.sapo.pt/principal/update/2018-08-08-Neopop18-veja-os-horarios-de-todas-

as-atuacoes-do-festival-de-Viana-do-Castelo 

https://blitz.sapo.pt/principal/update/2018-08-08-Neopop18-veja-os-horarios-de-todas-as-atuacoes-do-festival-de-Viana-do-Castelo
https://blitz.sapo.pt/principal/update/2018-08-08-Neopop18-veja-os-horarios-de-todas-as-atuacoes-do-festival-de-Viana-do-Castelo
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Anexo 2 

Cartazes Neopop Festival (2009-2019) 

 

2009 

 
Fonte: Musichff. 
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2010 

 

Fonte: Pinterest.
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 2011 

 
Fonte: MixesDB. 
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2012 

 

Fonte: Olhar Viana do Castelo.  
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2013 

 
Fonte: Live Shows Portugal.  
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2014 

 

Fonte: Noite e Música Magazine. 
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2015 

 

Fonte: Público. 
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2016 

 

Fonte: MixesDB. 
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2017 

 

Fonte: Masqueticket. 
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2018 

 

Fonte: Canela & Hortelã. 
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2019 

 

Fonte: Festicket. 
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Fonte: Alto Minho TV.  
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Anexo 3 

Guião: entrevistas exploratórias direcionadas a participantes do Neopop Festival 

2018 e a habitantes de Viana do Castelo 

 

Guião de entrevista 

 

Participação em festivais, convivialidades e gostos musicais 

1. Local de nascimento.  

2. Data de nascimento. 

3. Gostos e tempos livres.  

3.1. O que mais gosta de ver/fazer? (Ler, frequentar espetáculos, ir a discotecas, bares, 

visitar amigos, fazer desporto, ver desporto, etc.) 

4. Convivialidades, grupos de pares – relação amigos e músicas. 

4.1. Em situações de convívio, com quem, predominantemente, mais convive? 

Família? Amigos? (Os dois grupos em simultâneo?) São mais velhos? Mais 

novos? Do mesmo local de trabalho? Com os mesmos gostos musicais? 

4.2. Quais as suas escolhas musicais – géneros/artistas - e a relação que estes têm com 

as suas relações sociais e mesmo emocionais? 

5. Consumos juvenis de músicas – primeiras preferências e escolhas – evolução e 

estruturação do gosto musical com o passar dos anos. 

6. Vivências juvenis - relação com drogas e consumos excessivos – grupos de pares, 

frequência de consumo, substâncias, locais de consumos, etc. 

7. Consumos, gostos e posições dentro do campo cultural e lúdico e relação com o meio 

e tecido urbano. Considera-se um ouvinte de géneros musicais comuns ou alternativos 

relativamente ao que se passa em Viana? 
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Avaliação do Neopop 

 

8.  Já foi a algum festival de verão? (Sim) Qual? (Não) O que acha dos mesmos? Ao que 

associa? (sentimentos, modos de vida) 

9. Conhece o Festival Neopop? Já visitou? (Sim) Quantas vezes? (Não) O que pensa 

relativamente ao evento? 

10. Considera benéfico para Viana do Castelo? Porquê? 

11. Quais são os impactos económicos, sociais e culturais do festival? 

12. Qual a evolução do festival ao longo dos últimos anos? 

13. Qual a importância dos festivais de música? 

14. (Se conhecer o festival neopop) Defina o mesmo numa só palavra. 

15. Interpretação e conceção subjetiva por parte do entrevistado(a) em relação à dita 

música alternativa/techno. 

16. Relação entre a frequência do Neopop e a “moda” (mainstream/underground, 

mudanças e evoluções) 

17. Relação entre a música e a estética (Existe? Imagem, apresentação do self, etc.) 

18. A música define o estilo de vida da pessoa? 

 

O festival e a política cultural da cidade 

 

19. Como era/via Viana do Castelo antes de existir o Neopop? Algo mudou? O quê? 

 

• Avaliação enquanto habitante de Viana, da evolução recente da cidade, no que diz 

respeito a espetáculos e oferta cultural - recursos e carências que a cidade apresenta 

(por recursos entenda-se criadores, grupos, instituições, monumentos, etc. que 

valorizam a cidade). 

 

Avaliação da produção musical eletrónica em Portugal e fora 

(Explicação, justificação e identificação dos principais atores) 

 

20. Evolução da música techno nos últimos anos em termos de protagonistas, espaços, 

agentes.  
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Anexo 4 

Guião destinado à realização de entrevistas exploratórias em Berlim 

 

Informed consent 
This study intends to collect different ideas and opinions, in the sense of being totally 

able to contribute with sustained knowledge, concerning to the actuality of electronic 

musical scene and associated events. This phase of benchmarking research is based on 

interviews with two different groups: insiders and outsiders of electronic musical scene 

in Berlin.  

For the purpose of later transcription and analysis, all interviews will be recorded. It is 

important to say that all information collected will serve strictly for scientific and 

academic purposes. Is totally confidential and nothing will be divulgated without the prior 

consent of the interviewee. It should be noted that all information will be stored in a way 

that allows the privacy and protection of all data obtained. 

 

By signing this informed consent is intended to: 

 

a) Analyze aspects related to your life course for sociological purposes; 

b) Record the interview for purpose of subsequent transcription; 

c) Have permission to obtain your geographical location to construct a thematic map; 

 

_________________________________________________________ 

(Interviewee signature) 

 

_________________________________________________________ 

(Reseacher signature) 

 

Date: ________________________ 
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Characterization of the sample 

 

The present study will be focused on two different groups as previously mentioned: 

insiders and outsiders of berlin electronic musical scene.  

 

It will be a non-probabilistic sample with intentional character, developed following the 

objectives of research. In addition, the interviews will also be conducted by snowball 

effect.  

 

• Insiders  

o Selected by gender, age and attendance to berlin electronic musical scene. 

 

• Outsiders 

o Selected by gender, age and non-attendance to berlin electronic musical scene.  
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Interview Script 
 

Interviewer: Francisco Matias 

Start time:  

Date:  

Place:  

Duration:  

 

 

Sociodemographic characteristics of the interviewee 

Gender: 

Age:  

Nationality:  

Occupation: 

Professional course: 

Academic course: 

Area of residence: 
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A. Insiders 
 

1. Conviviality’s, tastes and relations 

 

1.1. Do you consider yourself as an active participant in the electronic musical scene? 

Just as a simple participant, or in multiple roles simultaneously? As a creator, 

animator, programmer, etc. 

1.2. In a social situation, with whom do you spend most of your time? 

1.3. Do you consider yourself mostly as consumer of what type of music genre(s)? 

Favorite artist(s).  

1.4. Inside your nuclear family, what is the most typical gender(s) of music that you listen 

when together?  

1.5. Music can define a “way of living”?  

1.6. Do you perceive any relations between music, aesthetics and self-presentation? In 

what terms?  

1.7. Your friends. They came from the same social circle as you? They differ accordingly 

to different situations of leisure or work time?  

1.8. Do you perceive any relation between your musical taste and the social circle where 

you spend the most of your time? Why?  

1.9. In your leisure time, what you prefer to do? Alone and with friends. 

1.10. You think that there is any connection between musical genres and emotions? 

Why?  

1.11. Related with the structuration of your musical taste, can you tell your first 

references? There are significant differences from your childhood until nowadays 

concerning to your musical taste?  
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2. Berlin electronic musical scene 

 

2.1. What do you think about the consolidation of electronic musical scene in Berlin?  

2.2. What do you like more in the electronic music scene? Why? 

2.3. What do you hate more in the electronic music scene? Why? 

2.4. If you could change something, what would you change? Why? 

2.5. How often do you hangout? Favorite places to go.  

2.6. You remember your first hangout in Berlin? What has changed until nowadays? 

2.7. What is your perspective concerning to social, cultural and economic impacts of the 

Scene in Berlin? 

2.8. Berlin electronic musical scene in three words.  

 

3. Music Festivals 

 

3.1. What festivals do you know? Have you ever been in them? How many times? What 

kind of emotions or feelings had you felt?  

3.2. What is for you the importance of music festivals?  

3.3. Do you think that music festivals had a significative impact in the consolidation of 

Berlin electronic musical scene? Which ones?  

3.4. Have you ever heard about music festivals in Portugal? Which ones? 

3.5. Have you ever heard something about Neopop Electronic Music Festival? If yes, 

what? 

 

4. Consumptions and experiences with substances 

 

4.1. Electronic musical scene is intrinsically connected with psychoactive use? Opinion 

about it.  

4.2. You already had any type of relation with psychoactive substances? What type? (If 

yes) How often? Where? Age of first experiment.  
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A. Outsiders 

 

1. Living in Berlin and relation with electronic musical scene 

 

1.1. Since when are you living in Berlin? 

1.2. You notice any changes in the city over the past years? 

1.3. What do you like more in electronic musical scene? Why? 

1.4. What do you hate more in electronic musical scene? Why? 

1.5. What do you think about the consolidation of the electronic musical scene in 

Berlin?  

1.6. If you could change something, what would you change in the scene? Why? 

1.7. What is your perspective concerning to social, cultural and economic impacts of 

the electronic musical scene in Berlin? 

1.8. Berlin electronic musical scene in three words.  

 

2. Conviviality’s, tastes and relations 

 

2.1. In a social situation, with whom do you spend most of your time? 

2.2. Do you consider yourself as consumer of what type(s) of musical genre(s)? 

Favorite artist(s).  

2.3. Inside your nuclear family, what is the most typical gender of music you listen 

when together?  

2.4. Music can define a “way of living”?  

2.5. Do you perceive any relation between music, aesthetics and self-presentation? In 

what terms?  

2.6. Your friends. They came from the same social circle as you? They differ 

accordingly to different situations of leisure or work time?  

2.7. Do you perceive any relation between your musical taste and the social circle 

where you spend the most of your time? If yes, why?  

2.8. In your leisure time, what you prefer to do? Alone and with friends. 
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2.9. You think that there are any connexon between musical genre and emotions? 

Why?  

2.10. Related with the structuration of your musical taste, can you tell your first 

references? There are significative differences from your childhood until 

nowadays, concerning to your musical taste?  

 

3. Music Festivals 

 

3.1. What festivals do you know? Have you ever been in them? How many times? 

What kind of emotions or feelings had you felt?  

3.2. What is for you the importance of music festivals?  

3.3. Do you think that music festivals had a significative impact in the consolidation 

of Berlin electronic musical scene? Which ones?  

3.4. Have you ever heard about music festivals in Portugal? Which ones? 

3.5. Have you ever heard something about Neopop Electronic Music Festival? If yes, 

what? 

 

4.  Consumptions and experiences with substances 

 

4.1. Electronic musical scene is intrinsically connected with psychoactive use? 

Opinion about it.  

4.2.  You already had any type of relation with psychoactive substances? What type? 

(If yes) How often? Where? Age of first experiment.  
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Anexo 5 

Guião para entrevistas semi-diretivas: direcionado a participantes do Neopop 2019 

(A) e a habitantes de Viana do Castelo (B) 
 

Consentimento Informado 

Pretende-se, com a realização deste presente estudo, a obtenção de dados que 

possam eventualmente contribuir para a um incremento sustentado e sistemático do 

conhecimento relativo à atualidade da cena musical eletrónica e eventos a si associados.  

Nesta investigação em curso, pretendo recolher informação empírica através de 

entrevistas, a realizar a participantes no Festival Neopop e a habitantes de Viana do 

Castelo - local onde ocorre mesmo - para posteriormente transcrever, analisar, comparar 

e interpretar as (auto)representações destas duas populações, no que concerne à temática. 

Todas as entrevistas serão gravadas, ressalvando que toda a informação recolhida 

serve apenas e só para fins académicos e científicos, sendo a mesma confidencial, nunca 

sendo divulgada a identidade do entrevistado, nem qualquer outra informação sem 

consentimento prévio do mesmo.  

 

Importa salientar que todas as informações serão armazenadas de forma a 

permitir a proteção dos dados. 

Ao assinar este consentimento informado, permite: 

d) Analisar sociologicamente aspetos relativos ao seu percurso de vida relacionados 

com a temática em estudo; 

e) Que a sua localização geográfica para a possível realização de mapas temáticos; 

____________________________________________________ 

(Assinatura do/a Entrevistado/a) 

______________________________________________________ 

(Assinatura do Investigador) 

Data: 
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Caracterização da amostra 

Como já supramencionado, este presente estudo irá incidir sobre duas populações: 

participantes do Festival Neopop 2019, designando-se os mesmos doravante, como 

festivaleiros; e população residente em Viana do Castelo, não participante ativa no 

Festival Neopop 2019, passando os mesmos a serem, doravante, designados como 

outsiders.  

Será uma amostra não probabilística, de caráter intencional, que se desenvolverá 

seguindo os objetivos da investigação, para além disso, importa mencionar que serão 

também realizadas entrevistas por efeito bola de neve.  

A. Festivaleiros: a selecionar através de idade, género, naturalidade, escolaridade, 

profissão e residência. 

B. Outsiders: a selecionar através de idade, género, naturalidade, escolaridade, 

profissão e residência em Viana do Castelo.  

Entrevistador: Francisco Matias 

Entrevista: 

Data:  

Local:  

Duração:  

Hora de realização:  

 

Caracterização sociodemográfica do entrevistado 

Idade:  

Género:  

Naturalidade: 

Escolaridade: 

Profissão: 

Residência: 
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Guião de entrevista 

 

A. Festivaleiros 

 

1. Posição do ego e relações sociais. 

1.1. Idade. 

1.2. Naturalidade. 

1.3. Escolaridade (percurso). 

1.4. Profissão e hobbies. 

1.5. Residência (mudanças). 

1.6. Tem filhos? 

1.7. Com quem vive? (agregado).  

 

2. Convivialidades, gostos e consumos. 

2.1. Com quem mais passa os seus tempos livres?  

2.2. Nos seus tempos livres/lazer, o que mais gosta de fazer? (atividades intelectuais 

- como ler, ir ao cinema; atividades lúdicas - como frequentar espetáculos, 

espaços de diversão noturna; ou atividades desportivas - como ir ao ginásio, etc.) 

2.3. Géneros e artistas musicais favoritos do agregado familiar/família nuclear.  

2.4. Considera-se proveniente de um seio familiar onde se consuma géneros musicais 

considerados comuns ou não-comuns, relativamente ao meio onde se insere?  

2.5. Géneros e artistas musicais favoritos. Porquê? 

2.6. Considera-se, atualmente, um consumidor de géneros musicais comuns ou não? 

Porquê? 
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2.7. Relações emocionais, afetivas e de convívio estabelecidas entre cada género e/ou 

artista favorito. Porquê? 

2.8. Existe relação entre o gosto musical favorito e o grupo de pessoas com o qual 

assiduamente convive (família, amigos)? Porquê? 

2.9. Houve algum género e/ou artista que tenha marcado a sua infância? Porquê? 

Estruturação do gosto musical. Primeiras referências e evolução. 

2.10. Qual género e/ou artista com que, na atualidade, mais se identifica? Qual a razão? 

2.11. A música que ouve mais predominantemente representa o seu modo de se 

apresentar perante os outros? Porquê? 

2.12. O género musical poderá estar conectado a diferentes tipos de consumos 

(culturais, lúdicos, sociais, estéticos, alimentares e outros)? Quais e porquê?  

2.13. Música poderá definir um “modo de vida”?  

 

3. Festivais de música e o Neopop 2019.  

3.1. Qual a importância dos festivais de música? 

3.2. Que festivais conhece. 

3.3. Que festivais já frequentou. Quantas vezes. Que sentimentos e emoções associa. 

3.4. Qual a sua opinião em relação ao festival Neopop? Porquê? 

3.5. Possui passe geral ou bilhete diário? Porquê? 

3.6. Em quantas edições já esteve presente? Porquê? Que mudanças percecionou?  

3.7. Underground ou Mainstream? Evoluções. 

3.8. Considera o festival benéfico para Viana do Castelo? Porquê? 

3.9. Qual a sua perspetiva relativamente aos impactos sociais, culturais e económicos 

do festival? Porquê? 
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3.10. O Neopop diferencia-se de alguma forma dos restantes festivais existentes em 

Portugal? Porquê? 

3.11. Neopop em 3 palavras.  

 

4. Cena musical eletrónica.  

4.1. Como tomou contacto com a música eletrónica? 

4.2. O que mais e menos aprecia dentro da cena associada à música eletrónica. O que 

mudaria. Porquê? 

4.3. Com que frequência frequenta eventos de música eletrónica? Quais? Progressos e 

evoluções. 

4.4. Definição de cena musical eletrónica em 3 palavras.  

 

B. Outsiders 

 

1. Posição do ego e relações sociais. 

1.1. Idade. 

1.2. Naturalidade. 

1.3. Escolaridade (percurso). 

1.4. Profissão e hobbies. 

1.5. Residência (mudanças). 

1.6. Tem filhos? 

1.7. Com quem vive? (agregado). 
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2. Convivialidades, gostos e consumos. 

2.1. Com quem mais passa os seus tempos livres?  

2.2. Nos seus tempos livres/lazer, o que mais gosta de fazer? (atividades intelectuais 

- como ler, ir ao cinema; atividades lúdicas - como frequentar espetáculos, 

espaços de diversão noturna; ou atividades desportivas - como ir ao ginásio, etc.) 

2.3. Géneros e artistas musicais favoritos do agregado familiar/família nuclear.  

2.4. Considera-se proveniente de um seio familiar onde se consuma géneros musicais 

considerados comuns ou não-comuns, relativamente ao meio onde se insere?  

2.5. Géneros e artistas musicais favoritos. Porquê? 

2.6. Considera-se, atualmente, um consumidor de géneros musicais comuns ou não? 

Porquê? 

2.7. Relações emocionais, afetivas e de convívio estabelecidas entre cada género e/ou 

artista favorito. Porquê? 

2.8. Existe relação entre o gosto musical favorito e o grupo de pessoas com o qual 

assiduamente convive (família, amigos)? Porquê? 

2.9. Houve algum género e/ou artista que tenha marcado a sua infância? Porquê? 

Estruturação do gosto musical. Primeiras referências e evolução. 

2.10. Qual género e/ou artista com que, na atualidade, mais se identifica? Qual a razão? 

2.11. A música que ouve mais predominantemente representa o seu modo de se 

apresentar perante os outros? Porquê? 

2.12. O género musical pode estar conectado a diferentes tipos de consumos (culturais, 

lúdicos, sociais, estéticos, estéticos, alimentares e outros)? Quais e porquê?  

2.13. Música poderá definir um “modo de vida”?  
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3. Festivais de música.  

3.1. Qual a importância dos festivais de música? 

3.2. Que festivais conhece. 

3.3. Que festivais já frequentou. Quantas vezes. Que sentimentos e emoções associa. 

 

4. Viana do Castelo e relação com o Neopop. 

4.1. Desde quando vive em Viana do Castelo? (ano). 

4.2. Sente mudanças na cidade ao longo dos últimos anos? (evolução). Se pudesse 

mudar algo na cidade, o que mudaria?  

4.3. No que diz respeito aos espetáculos e oferta cultural geral da cidade, quais os 

recursos e carências que a cidade apresenta?  

4.4. Qual a sua opinião em relação ao Festival Neopop? Porquê? 

4.5. Qual a sua perspetiva relativamente aos impactos sociais, culturais e económicos 

do Festival Neopop em Viana do Castelo? 

4.6. Enquanto habitante de Viana do Castelo, qual a evolução que perceciona do 

festival desde o seu início em 2005 até aos dias de hoje? 

4.7. O Neopop diferencia-se de alguma forma dos restantes festivais existentes em 

Portugal? Porquê? 

4.8. Festival Neopop em 3 palavras.  
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Anexo 6 

Evolução do número de edições festivais de música por município em Portugal 

(1968-2008) 

 

 

Fonte: Guerra, 2010 (In Guerra, 2016b). 
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Anexo 7 

Cronograma de pesquisa 

 

  
2018 2019 

Etapas  Tarefas a desenvolver Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 

1ª Etapa 

Definição da pergunta de partida e 

dos objetivos  

 
             

Elaboração e entrega do projeto 

de investigação 

 
             

2ª Etapa 

Exploração bibliográfica 
 

             

Entrevistas exploratórias               

3ª Etapa Conceção da problemática teórica 
 

             

4ª Etapa 

Elaboração do modelo de análise 
 

             

Construção das hipóteses teóricas 
 

             

Construção do guião para 

entrevistas 

 
             

5ª Etapa 

Levantamento dos discursos 

mediáticos 

 
             

Levantamento e análise de artigos  
 

             

Aplicação das entrevistas 

semiestruturadas 

 
             

6ª Etapa Análise de conteúdo  
 

             

7ª Etapa 

Redação das conclusões 
 

             

Entrega da dissertação 
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Anexo 8 

Cartaz representativo do respeito pela comunidade LGBTI+ no festival Neopop 

 

Fonte: Neopop Festival 
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Anexo 9 

Neopop Festival, grelha para tratamento dos discursos mediáticos (2012-2019) 

 

Categorias Subcategorias 

1. Organização e gestão 1.1. Dimensão do recinto 

1.2. Estruturação dos palcos 

1.3. Organização do espaço em termos logísticos 

1.4. Infraestruturas de apoio ao recinto 

1.5. Património e elementos históricos do espaço 

1.6. Preço das entradas 

1.7. Alojamento 

1.8. Acessibilidade 

2. Programação e 

escolhas artísticas 

2.1. Diversidade de subgéneros de música eletrónica 

2.2. Predominância de um subgénero de música eletrónica 

2.3. Presença de DJs/bandas nacionais 

2.4. Presença de DJs/bandas internacionais 

2.5. Presença de nomes marcantes da história da música 

eletrónica 

2.6. Cruzamento da música eletrónica com outros géneros  

2.7. Diversidade artística e criativa (cruzamento com arte 

urbana, performance, cinema, vídeo…) 

3. Cena musical 

eletrónica portuguesa 

3.1. Lugar de destaque da cena eletrónica portuguesa 

3.2. Lugar de destaque da cena eletrónica internacional 

3.3. Momento crucial para a afirmação da cena eletrónica 

portuguesa 

3.4. Crucialidade histórica 

3.5. Inovação musical e tecnológica 

4. Desenvolvimento 

económico e cultural 

4.1. Potenciação do comércio de restauração 

4.2. Potenciação da hotelaria e alojamento 
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4.3. Potenciação do comércio local de outros serviços 

4.4. Dinamização das grandes superfícies regionais 

4.5. Recurso a serviços especializados locais/regionais 

4.6. Emprego de mão de obra local/regional 

4.7. Impacto ambiental 

4.8. Responsabilidade social 

5. Fruição cultural e 

públicos 

5.1. Desigualdade de género 

5.2. Igualdade de género 

5.3. Envelhecimento de públicos 

5.4. Juvenilização de públicos 

5.5. Públicos internacionais 

5.6. Públicos especialistas 

5.7. Públicos nacionais 

5.8. Públicos regionais 

5.9. Aumento dos turistas 

5.10. Aumento de públicos 

5.11. Públicos fidelizados 

6. Festivalização da 

cultura contemporânea 

6.1. Lugar do Neopop no contexto de outros festivais de 

música portugueses 

6.2. Lugar do Neopop no contexto de outros festivais de 

música eletrónica 

6.3. Comparação do Neopop com outros festivais 

6.4. Marcas, publicidade e branding 

6.5. Aceso virtual e novas tecnologias 

7. Políticas culturais 7.1. Envolvimento da autarquia 

7.2. Envolvimento das autarquias da região 

7.3. Parcerias estratégicas com empresas e terceiro setor 
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Anexo 10 

Neopop Festival, grelha para tratamento das entrevistas (2018-2019) 

 

Categorias Subcategorias 

1. Organização e gestão 1.1. Dimensão do recinto 

1.2. Estruturação dos palcos 

1.3. Organização do espaço em termos logísticos 

1.4. Infraestruturas de apoio ao recinto 

1.5. Património e elementos históricos do espaço 

1.6. Preço das entradas 

1.7. Alojamento 

1.8. Acessibilidade 

2. Programação e 

escolhas artísticas 

2.1. Diversidade de subgéneros de música eletrónica 

2.2. Predominância de um subgénero de música eletrónica 

2.3. Presença de DJs/bandas nacionais 

2.4. Presença de DJs/bandas internacionais 

2.5. Presença de nomes marcantes da história da música 

eletrónica 

2.6. Cruzamento da música eletrónica com outros géneros  

2.7. Diversidade artística e criativa (cruzamento com arte 

urbana, performance, cinema, vídeo…) 

2.8. Presença no meio artístico 

3. Cena musical 

eletrónica 

portuguesa 

3.1. Lugar de destaque da cena eletrónica portuguesa 

3.2. Lugar de destaque da cena eletrónica internacional 

3.3. Momento crucial para a afirmação da cena eletrónica 

portuguesa 

3.4. Crucialidade histórica 

3.5. Inovação musical e tecnológica 

3.6. Primeiros contactos com a cena eletrónica 
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4. Desenvolvimento 

económico e 

cultural 

4.1. Potenciação do comércio de restauração 

4.2. Potenciação da hotelaria e alojamento 

4.3. Potenciação do comércio local de outros serviços 

4.4. Dinamização das grandes superfícies regionais 

4.5. Recurso a serviços especializados locais/regionais 

4.6. Emprego de mão de obra local/regional 

4.7. Impacto ambiental 

4.8. Responsabilidade social 

5. Fruição cultural e 

públicos 

5.1. Desigualdade de género 

5.2. Igualdade de género 

5.3. Envelhecimento de públicos 

5.4. Juvenilização de públicos 

5.5. Públicos internacionais 

5.6. Públicos especialistas 

5.7. Públicos nacionais 

5.8. Públicos regionais 

5.9. Aumento dos turistas 

5.10. Aumento de públicos 

5.11. Públicos fidelizados 

6. Festivalização da 

cultura 

contemporânea 

6.1. Lugar do Neopop no contexto de outros festivais de 

música portugueses 

6.2. Lugar do Neopop no contexto de outros festivais de 

música eletrónica 

6.3. Comparação do Neopop com outros festivais 

6.4. Marcas, publicidade e branding 

6.5. Acesso virtual e novas tecnologias 

6.6. Importância dos festivais de música 

7. Políticas culturais 7.1. Envolvimento da autarquia 

7.2. Envolvimento das autarquias da região 

7.3. Parcerias estratégicas com empresas e terceiro setor 
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8. Convivialidades, 

gostos e consumos 

8.1. Gostos musicais comuns/incomuns relativamente ao 

meio 

8.2. Artistas favoritos 

8.3. Subgéneros favoritos na música eletrónica 

8.4. Géneros musicais favoritos fora da esfera da música 

eletrónica 

8.5. Gostos musicais enquanto elemento agregador 

8.6. Estruturação dos gostos musicais 

8.7. Influência da música no self 

8.8. Modo de vida festivaleiro 

8.9. Conhecimento de outros festivais 

8.10. Festivais que já frequentou 

9. Neopop Festival 9.1. Sentimos e emoções associados ao Neopop 

9.2. Opinião relativa ao festival 

9.3. Neopop em 3 palavras 
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Anexo 11 

Gráfico 4, com a respetiva legenda 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Cruzamento das subcategorias de análise com a secção de meios de difusão selecionados (2012-2019)
Responsabilidade social

Recurso a serviços especializados
locais/regionais

Públicos nacionais

Públicos internacionais

Públicos fidelizados

Públicos especialistas

Presença de nomes marcantes da
história da música eletrónica

Presença de DJs/bandas nacionais

Presença de DJs/bandas internacionais

Preço das entradas

Potenciação do comércio local de
outros serviços

Potenciação do comércio de
restauração

Potenciação da hotelaria e alojamento

Património e elementos históricos do
espaço

Parcerias estratégicas com empresas e

terceiro setor

Organização do espaço em termos
log ísticos

Momento crucial para a afirmação da
cena eletrónica portuguesa

Marcas, publicidade e branding

Lugar do Neopop no contexto de outros
festivais de música portugueses

Lugar do Neopop no contexto de outros

festivais de música eletrónica

Lugar de destaque da cena eletrónica
portuguesa

Lugar de destaque da cena eletrónica

internacional

Inovação musical e tecnológica

Infraestruturas de apoio ao recinto

Impacto ambiental
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Envolvimento da autarquia

Envelhecimento de públicos

Diversidade de subgéneros de música
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Diversidade artística e criativa 

(cruzamento com arte urbana, 
performance, cinema, vídeo…)
Dinamização das grandes superfícies
regionais

Cruzamento da música eletrónica com

outros géneros

Crucialidade histórica

Comparação do Neopop com outros
festivais

Aumento de públicos
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